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บทคัดยอ  

  

 การสํารวจชนิดของไสเดือนฝอยจากระบบเกษตรกรรม 3 ระบบ ตัวอยางดินที่นํามาศึกษาเก็บรวบรวมจากแปลงปลูกผัก

ทั้ง 3 ระบบ คือ เกษตรอินทรีย การเกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรใชสารเคมี ในพ้ืนที่ 3 อําเภอของจังหวัดนครปฐม คือ 

อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม โดยแยกไสเดือนฝอยออกจากดินดวยวิธี Baermann funnel and 

Sucrose Technique และจัดจําแนกชนิดของไสเดือนฝอยจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาจากแปลงปลูกผักทั้ง 3 ระบบ พบ

ไสเดือนฝอยทุกแปลงซึ่งไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจําแนกไสเดือนฝอยไดทั้งหมด 3 สกุล คือ 

Helicotylenchus sp., ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.), Rotylenchulus sp. และอันดับ Triplonchida 

คําสําคัญ: ระบบเกษตรกรรม ไสเดือนฝอย แปลงปลูกผัก 
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Abstract  

 

A survey of the nematodes from nine soil samples collected from the plantation                       

in three farming system soils (organic agriculture, good agricultural practices ,and conventional farming systems)     

in three district provinces (Don Talum, Kamphaeng Saen ,and Mueang Nakhon Pathom) of Nakhon Pathom 

Province have investigated their diversity. There were isolated from soil by the Baermann-funnel method    

and Sucrose Technique. Identification of nematodes is based on morphological techniques. The result 

showed that were found in the genus of the plant-parasitic nematodes were non-significantly different 

(p≤0.05) from agricultural systems. Classified into 3 genera of plant-parasitic nematodes: Helicotylenchus sp., 

Meloidogyne sp., Rotylenchulus sp., and order Triplonchida. 

Keywords: farming system, nematodes, vegetable areas 

 

1. บทนํา  
ไสเดือนฝอยจัดอยูใน Phylum Nematoda เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ไสเดือนฝอยมีหลายชนิด ทั้งท่ีเปนประโยชน 

ดํารงชีพอยางอิสระ เปนศตัรูของคนและสัตว  

ไสเดือนฝอยศัตรูพืช (Plant Parasitic Nematodes) เปนสัตวขนาดเลก็ รูปรางคลายเสนดาย มีขนาดของลําตัวแตกตาง

กัน ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองมองผานกลองจุลทรรศน (อนงคนุช สาสนรักกิจ และคณะ, 2552) สามารถพบไดในดิน

ที่มีความชื้นและปริมาณอินทรียวัตถุมาก ไสเดือนฝอยเปนศัตรูพืชท่ีสามารถทําความเสียหายใหกับพืชไดท้ังทางตรงและทางออม 

ความเสียหายทางตรงที่เกิดจากไสเดือนฝอย คือ ทําใหตนพืชไมเจริญเติบโต แคระแกรน สวนที่ถูกทําลายผิดปกติหรือแหงตาย 

ความเสียหายทางออม คือ คุณภาพของผลผลติต่ํากวามาตรฐาน และเกิดชองเปดทําใหจุลินทรียสามารถเขาทําลายได ตัวอยางโรค

ในพืชที่เกิดจากการทําลายของไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne) ไดแก โรครากปมในขาว  โรครากปมในขาวโพด โรครากปมใน

พืชเสนใย เชน ฝาย ปอ และหมอน เปนตน โรครากปมในไมดอก และโรครากปมในพืชผัก ซึ่งไสเดือนฝอยสามารถแพรกระจาย  

โดยติดไปกับสวนขยายพันธุ ของพืช อุปกรณการเกษตร  และติดไปกับดิน เชน  พบไส เดือนฝอย  Helicotylenchus 
pseudorobustus จากหัวพันธุทวิลปินําเขาจากตางประเทศ (วานิช คําพานิช และคณะ, 2555)  

ในปจจุบันการทําการเกษตรมีรูปแบบการเกษตรหลายรูปแบบ เชน การเกษตรอินทรีย การเกษตรปลอดภัย การเกษตร

ใชสารเคมี การเกษตรผสมผสาน และการเกษตรทฤษฏีใหม เปนตน ทําใหเกิดความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตร             

โดยเกษตรกรบางสวนเริ่มใหความสนใจระบบเกษตรอินทรียมากข้ึน  เน่ืองจากไมสงผลเสียตอมนุษยและระบบนิเวศ ชวยใหเกิด    

ความหลากหลายของระบบนิเวศมากข้ึนและเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ เกษตรอินทรียเปนการจัดการดานเกษตรที่ชวยลด    
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การใชสารเคมี และยาฆาแมลงที่เปนอันตราย ทําใหเกิดความอุดมสมบูรณมากข้ึน ชวยลดการใชปุยเคมี ลดปญหาการเกิดโรคและ

แมลงระบาด ลดการปนเปอนสารเคมีในแหลงน้ํา ลดปญหาความเส่ือมโทรมของดิน สภาพแวดลอมกลับคืนมาดังเดิม          

เกษตรอินทรียสรางผลผลิตที่มีความปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง ลดมลภาวะตอพ้ืนที่เพาะปลูกและระบบนิเวศ จากกระบวน    

การผลิตในแบบเกษตรอินทรียชวยลดตนทุน และสามารถขายผลผลิตไดราคาสูงข้ึน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ไดสํารวจชนิดและปริมาณ

ของไสเดือนฝอยในพ้ืนที่ทําการเกษตร 3 ระบบ คือ แปลงเกษตรอินทรีย แปลงเกษตรปลอดภัย (GAP) และแปลงเกษตรใชสารเคมี

ที่ปลูกผักในจังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาความหลากหลายของไสเดือนฝอยจากดินบริเวณทีท่ําการเกษตร 3 ระบบ  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  

เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของไสเดือนฝอยในพื้นที่การเกษตร 3 ระบบ คือ แปลงเกษตรอินทรีย  แปลงเกษตรปลอดภัย

ในระบบ GAP และแปลงเกษตรใชสารเคมี  ที่ปลูกผักในจังหวัดนครปฐม 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

3.1 เก็บตัวอยางดินจากพื้นท่ีเพ่ือใชในการวิจัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบติัการ ดังนี้ 
3.1.1 การเลือกแปลงปลูกผัก 

 การเลือกแปลงปลูกผักในระบบเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย (GAP) และเกษตรใชสารเคมี ระบบละ 3 แปลง            

แตละอําเภอเลือกแปลงปลูกผักทั้ง 3 ระบบ โดยเลือกพื้นที่ท่ีเนนการปลูกผักเปนพืชเศรษฐกิจในระบบเกษตรอินทรีย และ    

เกษตรปลอดภัย เลือกแปลงปลูกที่ไดรับใบรอง และมีตลาดรองรับที่แนนอน โดยทําเกษตรอินทรีย และเกษตรปลอดภัยมาแลว    

ไมนอยกวา 3 ป พบวา 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง  อําเภอดอนตูม และอําเภอกําแพงแสน มีแปลงปลูกผักครบท้ัง 3 ระบบ ดังนี้  

1. อําเภอเมืองนครปฐมเลอืกระบบเกษตรอินทรียในชุมชนบานหนองหมอแตก ตําบลหนองงูเหลอืม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

เนื่องจากชุมชนเปนฐานการผลิตพืชผักท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจังหวัดนครปฐม และผลิตผักอินทรียสงตลาดสุขใจในนาม        

กลุมสามพรานโมเดล โดยมีนางวรรณา และนายณัฐวฒุ ิ แซล้ิม เจาของแปลงเปนผูใหขอมูล เกษตรปลอดภัยเลือกแปลงท่ีเปน

ศูนยกลางการผลิตผักเพ่ือสงโรงงานแปรรูปและสงออก โดยมีนายศรีพิชัย  ศรีสกุลอําพร เปนผูใหขอมูล และแปลงของ        

นายณัฐกิตติ  อํานวยทรัพย และเกษตรใชสารเคมีเลือกแปลงที่อยูในบริเวณใกลเคียงระหวางระบบเกษตรอินทรีย 

2. อําเภอดอนตูมเลือกหมูบานฝงคลอง ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นําโดยนางจําป  เล็กมาบแค สงเสริมให

เกษตรกรในหมูบานผลิตสินคาเกษตรอินทรียที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ปลูกผักอินทรีย (ผักออรแกนิก) เชน คะนา กวางตุง 

ผักบุง ผักสลัด ถั่วฝกยาว พริก มะเขือ และแตงกวา เปนตน เกษตรปลอดภัยเลือกแปลงกลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย

จากสารพิษบานหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ไดรับการรับรองมาตรฐานแหลงผลิตพืชในระบบ GAP จาก        

กรมวิชาการเกษตรผักปลอดภัย เชน กะเพรา โหระพา ผักบุงจีน และหนอไมฝรั่ง เปนตน โดยมีนายสมพงศ  ไพรสีมวง       

อดีตผูใหญบาน เปนเจาของแปลง และประธานกลุมเปนผูใหขอมูล และเกษตรใชสารเคมีเลือกแปลงท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง

ระหวางระบบเกษตรอินทรีย 

3. อําเภอกําแพงแสนเลือกชุมชนเลือกแปลงปลูกผัก นําโดยนายสุธรรม  จันทรออน และแปลงเกษตรอินทรียของนางเบญจา ริ้วทองชุม 

เชน กวางตุง ผักบุง ผักสลัด พริก มะเขือ และแตงกวา เปนตน เกษตรปลอดภัยเลือกแปลงท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน     

แหลงผลิตพืชในระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตร และเกษตรใชสารเคมีเลือกแปลงที่อยูในบริเวณใกลเคียงระหวางระบบ

เกษตรอินทรีย  
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3.1.2 การเก็บตัวอยางดิน  

เก็บตัวอยางดิน โดยสุมตวัอยางดินในพ้ืนที่ปลูกผักประมาณ 10-15 จุด ตอ 1 ตัวอยาง แตละจุดหางกันประมาณ 5-10 เมตร 

หรือประมาณ 15 จุดตอพ้ืนที่ 50 ตารางเมตร ตัวอยางดินที่สุมเก็บจะมีนํ้าหนักประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัม หลังจากสุมตัวอยางแลว

นําตัวอยางดินท่ีรวบรวมไปวเิคราะหผลใหหองปฏิบัติตอไป 
 

3.2 การแยกไสเดือนฝอยตามวิธีการ 2 วิธีดังนี ้

3.2.1 Baermann funnel method (นุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด, 2546 และ Van  Bezooijen, 2006)  

นํากรวยที่กานมีสายยางสวมและมีตัวหนีบสายยางไปตั้งบนขาต้ัง นําตะแกรงท่ีขนาดพอดีกับกรวยไปวางไวลึกจาก       

ปากกรวย นําทิชชูหอดิน 150 กรัม วางหอดินลงบนตะแกรงแลวคอย ๆ เติมนํ้าใหระดับน้ําในกรวยสูงพอดีสัมผัสกับดินพอเปยก       

โดยไมใหกระดาษขาด ตั้งท้ิงไวนาน 24 ช่ัวโมง ไสเดือนฝอยจะวายออกจากกระดาษ และลงไปอยูในสายยางใกลสวนที่หนีบไว    

เมื่อเอาตัวหนีบออกไสเดือนฝอยจะไหลออกมาพรอมกับน้ํา นําน้ําจากตัวอยางทั้งหมดเทใส syracuse disc  

3.2.2 Sucrose Technique  

นําดินประมาณ 150 กรัม ใสบีกเกอรขนาด 600 มิลลิลิตร เติมสารละลายซูโครสเขมขน 1 โมลาร 1,050 มิลลิลิตร      

นําไปผสมใหเขากัน วางท้ิงไวนาน 2–4 นาที เพ่ือใหนอนกน จากน้ันเทของเหลวท่ีไมตกตะกอนลงบนตะแกรงรอนดิน ขนาดความถี่ 

325 mesh ใชสายยางฉีดน้ําเบา ๆ ใสในถาดกนลึก แลวถายใส Syracuse disc  

นําตัวอยางจากทั้ง 2 วิธี มาจําแนกชนิดของไสเดือนฝอยภายใตกลอง stereoscopic microscope และ         

compound microscope ในหองปฏิบัติการ บันทึกจํานวนและชนิดตัวอยางละ 3 ซ้ํา โดยเทียบจากคูมือการจัดจําแนกชนิดของ

ไสเดือนฝอย  
 

3.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบ      

ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยออกเปนกลุมโดยใช Duncan’s multiple range test (DMRT) 

 

4. ผลการวิจัย  

การตรวจสอบไสเดือนฝอยจากตัวอยางดินในแปลงเกษตร 3 ระบบ คือ แปลงเกษตรอินทรีย แปลงเกษตรปลอดภัย และ

แปลงเกษตรใชสารเคมีในพื้นที่อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม พบไสเดือนฝอยจากแปลงปลูกผักทั้ง    

3 ระบบ จํานวน 0 - 48.66 ± 7.02 ตัวตอดิน 100 กรัม (ตารางที่ 1) และพบไสเดือนฝอย ไดแก Helicotylenchus sp. (ภาพที่ 1 

และภาพท่ี 2), ไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) (ภาพที่ 3), Rotylenchulus sp. (ภาพท่ี 4) และไสเดือนฝอยที่ไม

สามารถจําแนกชนิดโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาไดซึ่งอยูในอันดับ (Order) Triplonchida (ภาพที่ 5) จํานวน 2 เปอรเซ็นต  

โดยพบไสเดือนฝอยในแปลงเกษตรทั้ง 3 ระบบ และทุกพื้นที่ที่เก็บตัวอยางไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) แตพบวา

มีความแตกตางระหวางชนิดของไสเดือนฝอยทั้งสามชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยพบ Rotylenchulus sp. จํานวน
มากที่สุด และพบไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) มีจํานวนนอยกวาไสเดือนฝอย Rotylenchulus sp. สวนไสเดือนฝอย 

Helicotylenchus sp. มีจํานวนนอยที่สุด  
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ตารางที่ 1 จํานวนไสเดือนฝอยจากแปลงปลูกผัก 

ตําแหนง 

จํานวนไสเดือนฝอย (ตัวตอดิน 100 กรมั) 
แปลงเกษตรอินทรีย  แปลงเกษตรปลอดภัย  แปลงเกษตรใชสารเคมี  
ชนิดของไสเดอืนฝอย ชนิดของไสเดอืนฝอย ชนิดของไสเดอืนฝอย 

Hemicycliphora sp. 

Meloidogyne sp. 

  Rotylenchulus sp. 

  Hemicycliphora sp.  

  Meloidogyne sp. 

  Rotylenchulus sp. 

  Hemicycliphora sp.  

  Meloidogyne sp. 

  Rotylenchulus sp. 

อําเภอดอนตูม 0 
5.66 ± 
3.05 

15.33 ± 
3.05  

1.00 ± 
1.00 

2.66 ± 
1.52 

38.66 ± 
3.51 

0 
5 ± 
1.00 

20 ± 
2.00 

อําเภอกําแพงแสน 0 
20.33 
± 3.21 

48.66 ± 
7.02 

0.66 ± 
0.57 

1.33 ± 
1.52 

1.33 ± 
1.52 

0 
5 ± 
2.00 

733 ± 
1.52 

อําเภอเมือง 0 
3 ± 
1.00 

3.33 ± 
2.08 

0.33 ± 
0.57 

21 ± 
4.00 

29 ± 
2.64 

0 
19 ± 
7.93 

10 ± 
2.08 

 

ตารางที่ 2 ชนิดของไสเดือนฝอยในแตละพื้นที ่

ตําแหนง 
ชนิดของไสเดอืนฝอย 

Hemicycliphora sp. Meloidogyne sp. Rotylenchulus sp. 
อําเภอดอนตูม 0.33 ± 0.70a 4.44 ± 2.24 b 24.66 ± 10.98 c 
อําเภอกําแพงแสน 0.22 ± 0.44 a 8.88 ± 8.96 b 19.11 ± 22.61 c 
อําเภอเมือง 0.11 ± 0.33 a 14.33 ± 9.64 b 14.33 ± 11.61 c 

หมายเหต ุเปรยีบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ทีร่ะดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p ≤ 0.05) 

 

 

ภาพที่ 1 ไสเดือนฝอยชนิด Hemicycliphora sp. ภายใตกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 100X 
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ภาพท่ี 2 ไสเดือนฝอยปมราก (Meloidogyne sp.) ภายใตกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 400X 

 

  
ภาพที ่3 ไสเดือนฝอย Rotylenchulus sp. เพศเมียภายใตกลองจลุทรรศน 

(A) ลักษณะสวนหัว กําลังขยาย 400X 

(B) ลักษณะสวนหาง กําลังขยาย 400X 

  

ภาพที่ 4 ไสเดือนฝอย Rotylenchulus sp. เพศผูภายใตกลองจลุทรรศน 
(A) ไสเดือนฝอยรากปม (Rotylenchulus sp.) เพศผู กําลังขยาย 100X 
(B) ลักษณะสวนหัว กําลังขยาย 400X 
(C) ลักษณะสวนหาง กําลังขยาย 400X 

(A) 

(B) 

(C) 

(A) (B) 
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ภาพที ่5 ไสเดือนฝอยอันดับ Triplonchida ภายใตกลองจลุทรรศน 

(A) ลักษณะสวนหัว กําลังขยาย 400X 

(B) ลักษณะสวนหาง กําลังขยาย 400X 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
การตรวจสอบไสเดือนฝอยจากตัวอยางดินในแปลงเกษตร 3 ระบบ คือ แปลงเกษตรอินทรีย แปลงเกษตรปลอดภัย และ

แปลงเกษตรใชสารเคมี ในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม พบไสเดือนฝอยจาก

แปลงปลูกผักท้ัง 3 ระบบ และทุกพ้ืนที่ท่ีเก็บตัวอยางมีจํานวนไสเดือนไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แตพบวา     

มีจํานวนชนิดของไสเดือนฝอยทั้งสามชนิดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากปริมาณแรธาตุ และ

อินทรียวตัถุในดินมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณ และความหลากหลายของไสเดือนฝอยปรสิตพชืในดิน และลักษณะเน้ือดินมีผล

โดยตรงตอประชากรไสเดือนฝอย โดยดินท่ีมีความหยาบ เชน ดินเหนียว และดินทรายแปง เปนตน มีลักษณะเน้ือดินแตกตางกัน 

เนื่องจากปริมาณน้ําในดิน (ธนัญชนก  ไชยรินทร และ วสันณ  เพชรรัตน, 2558) และสอดคลองกับงานวิจัยของอนงคนุช  สาสนรักกิจ 

และคณะ (2553) ไดรายงานประชากรไสเดือนฝอยรากปม ไสเดือนฝอยตัวหํ้า และไสเดือนฝอยที่ดํารงชีพอิสระ โดยพบวา   

ไสเดือนฝอยรากปมมีจํานวนนอยกวาไสเดือนฝอยตวัห้ํา และไสเดือนฝอยท่ีดํารงชีพอิสระ เนื่องจากพื้นที่แปลงเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่ง

สวนใหญเปนแปลงใหมท่ีไมไดทําการปลูกฝรั่งมากอน และใชสารเคมีนอย ทําใหมีความสมดุลในธรรมชาติปริมาณไสเดือนฝอยรากปม

นอยอาการตนฝร่ังไมมีอาการโทรมมากเหมือนตําบลอื่น ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐธิเดช  บี่สา และ บัญชา  ชิณศรี 

(2562) ไดรายงานประชากรไสเดือนฝอยศัตรูพืชและตัวห้ําในแปลงระบบเกษตรเชิงอนุรักษ  ระบบเกษตรเชิงอนุรักษรวมกับ     

การไถพรวน และระบบเกษตรแบบดั้งเดิม มีไสเดือนฝอยศัตรูพืชบางชนิด ไดแก Hirschmanniella sp. และ Meloidogyne sp. 

ที่สามารถอยูรอดไดแตมีปริมาณนอยลง 

 

6. สรุปผลการวิจัย  
การสํารวจชนิดและปรมิาณของไสเดือนฝอยในพ้ืนที่ทําการเกษตร 3 ระบบ คือ แปลงเกษตรอินทรีย  แปลงเกษตรปลอดภัย 

และแปลงเกษตรใชสารเคมีที่ปลูกผักในจังหวัดนครปฐม พบไสเดือนฝอย 3 สกุล คือ Helicotylenchus sp., ไสเดือนฝอยรากปม 
(Meloidogyne sp.) และ Rotylenchulus sp. โดยพบไสเดือนฝอย Rotylenchulus sp. มีจํานวนมากท่ีสุด และพบไสเดือนฝอย 
Helicotylenchus sp. มีจํานวนนอยที่สุด 

 

7. กิตติกรรมประกาศ  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สนับสนุน

งบประมาณที่ใชในการวิจัย และขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ และเกษตรกรในอําเภอดอนตูม อําเภอ

กําแพงแสน และอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมท่ีมีสวนรวม ทั้งการเขารวมการประชุมกลุม รวมพิจารณาเลือกพื้นท่ีเก็บ

(A) (B) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

8 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตัวอยาง ใหเก็บตัวอยางดินจากแปลงปลูกผักอินทรีย แปลงเกษตรปลอดภัย และแปลงเกษตรใชสารเคมี และใหขอมูลพ้ืนฐานที่

สําคัญ 
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การศึกษาปริมาณแปงมะพราวและควินัวที่มีผลตอผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจาก
กลูเตน 

สุดารัตน การรื่นศร1ี* บุษกร สุทธิประภา1  ศิรินัน ดีดวงพันธ 

1สาขาวิชาคหกรรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

ผูรับผิดชอบบทความ : sudarateiei04@gmail.com 

บทคัดยอ

        งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตราสวนแปงมะพราว และควินวัในผลิตภณัฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบประเมินความพึงพอใจของผูบรโิภคจากกลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปจํานวน 50 คน โดยเก็บรวบรวม 

ขอมูลดวยมาตราวัด 5 point hedonic scale สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยนําทารตตํารับพื้นฐานมาศึกษาอัตราสวนแปงมะพราว : ควินัว :  แปงผสม ที่แตกตางกัน 4 ระดับ พบวาทารตที่ผลิต 

โดยใช แปงมะพราว : ควินัว :  แปงผสม รอยละ 20:10:70 ไดรับคะแนนเฉล่ียสูงที่สุดดานลกัษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความ 

กรอบ และความชอบโดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.34, 4.36, 4.26, 4.00, 4.32 และ 4.48 ตามลาํดับ 

คําสําคัญ : ทารต ถั่วขาว ปราศจากกลูเตน  
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A Study on the effects of coconut flour and quinoa on gluten-free White kidney 

bean Thai Custard tart products. 

Sudarat  Kanreunsri1*, Bussakorn Suttiprapa1 , Sirinan  Deeduangpan 

1Home Economics Programme, Faculty of Science and Technology, Dhonburi Rajabhat 

University, Bangkok 10600 

corresponding author:  sudarateiei04@gmail.com 

Abstract 

The purpose of this research is to study the effect of coconut starch and quinoa on the quality of 

gluten-free white kidney bean custard tart. The tool of this study is a sensory evaluation from 50 panel. The 

statistical methods used for data analysis are percentage, mean and standard deviation. The ratios of coconut 

powder : quinoa : wheat flour were varied into 4 levels. The result demonstrated that the tart made by the 

ratios of coconut powder : quinoa : rice flour of 20 : 10 : 70, respectively, showed the highest sensory score 

test. The average score of appearance, color, smell, taste, roundness, and overall preference were 4.34, 4.36, 

4.26, 4.00, 4.32 and 4.48 respectively. 

Keywords : Tart, White kidney bean, Gluten-free 

บทนํา 
กลูเตนเปนโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบไดในขาวสาลี ขาวไรย และขาวบารเลย ซึ่งมักพบไดในผลิตภัณฑที่ทําจากแปงสาลี เชน 

เบเกอร่ี พาย และเคก กลูเตนจะสงผลเสียกับผูที่แพกลูเตนอาจมีอาการทองอืด ทองเสีย คลื่นไส อาเจียนมีอาการชาตามแขนและ
ขา  

ขนมหมอแกงเปนขนมไทยโบราณ ลักษณะที่ดีของขนมตองมีลักษณะเนื้อนุมเนียนรสชาติหวามมัน ผิวหนาเปนสีน้ําตาล
คอนขางเรียบ เนื้อขนมไมแตกเปนชั้น (หนังสือประชุมพงศาวดารท่ี 40 ฉบับหองสมุดแหงชาติ) โดยมีสวนผสมหลักคือ แปง ไขเปด 
น้ําตาลปก กะทิ ใบเตย เกลือ หอมแดงซอย น้ํามันพืช ถั่วทอง  

ถั่วขาวเปนพืชท่ีมีโปรตีนและคารโบไฮเดรตสูง มีไขมันต่ํา รวมถึงมีใยอาหาร วิตามิน และแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกาย 
การบริโภคถ่ัวเมล็ดแหงมีผลดีตอสุขภาพ เนื่องจากสามารถชวยปองกันการเกิดโรคท่ีมาจากภาวะโภชนาการ เชน โรคเบาหวาน 
และโรคที่มีความสัมพันธกับเบาหวาน ไดแก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอวนลงพุง เปนตน ปจจุบันสารประกอบที่ไดรับความสนใจ
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จากถั่วขาว คือ ฟาซีโอลามิน (Phaseolamin) ซึ่งเปนสารท่ีสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลส (d-amylase 

inhibitor) ทําหนาที่คลาย Starch blocker ซึ่งสามารถยับยั้ง การยอยสลายของคารโบไฮเดรต หรือแปงบางสวนไมใหเปลี่ยนเปน
น้ําตาล  

ควินัว เปนอีกหนึ่งในธัญพืชที่เปนที่นิยมรับประทานกันมากในในตางประเทศ ซึ่งบางประเทศน้ันนิยมนําควินัวมา
รับประทานแทนอาหารประเภทคารโบไฮเดรต อยางเชน พาสตา ขาว หรอืขนมปง นั่นก็เปนเพราะวา เมล็ดควินัวนั้นคอนขางท่ีจะมี
ประโยชนอยางมาก เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเหลาธัญพืชชนิดอื่นๆ มีงานคนควาวิจัยท่ีพบวาในเมล็ดควินัวน้ันมีสารตานอนุมูล
อิสระเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีสารสําคัญที่ชวยตานการอักเสบและการบาดเจ็บของเซลล สารตานการอักเสบน่ีเองท่ีจะชวยรักษา
และซอมแซม ทําใหเซลลมีการฟนตัวขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากที่ตองตอสูกับเช้ือโรคตาง ๆ ทางผูจัดทําจึงไดเสริมแปงมะพราว ซึ่ง
เปนแปงที่ไดจากเน้ือมะพราวน้ําหอม นํามาตากหรืออบแหงกอนนํามาผานกระบวนการผลิตบดละเอียดใหเปนแปงมะพราว ใชเปน
วัตถุดิบในการประกอบอาหารและสามารถนําไปทดแทนแปงสาลีในผลิตภัณฑเบเกอรี่ ตาง ๆ ได เพื่อทดแทนแปงสาลี 100 
เปอรเซ็นต หรือบางสวน (มาล ีซิ้มศรีสกุล. 2546) 

แปงมะพราวไมมีกลูเตนไมทําใหเกิดอาการแพ และมีปริมาณใยอาหารสูงถึง 60 เปอรเซ็นต จึงชวยลดแคลอรี่ในปริมาณ
อาหารที่ใชแปงมะพราวเปนสวนผสมกบัผูปวยโครเบาหวาน 

จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงนําแปงพราว และควินัวทดแทนแปงสาลีลงในทารต (นรินทร เจริญพันธ และ กนกพร ภาคีฉาย. 
2561) เพื่อเสริมใยอาหาร รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑทารตสูตรใหม ที่เปนทางเลือกใหแกผูบริโภคที่ใสใจสุขภาพ 

อุปกรณและวิธีการ  
1. วัตถุดิบในการทําทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน

น้ําตาลมะพราว ไขเปดเบอร 2 หัวกะทิ ( อรอยดี ) แปงขาวเจา (ตราชางสามเศียร) ถั่วขาว (ไรทิพย) หอมแดง ใบเตย 

น้ํามันพืช (มรกต) แปงมะพราว (co-co) ถั่วทอง (ตราขาวทอง) แปงมันสําประหลัง (เหรียญทองคู) แปงมันฝรั่ง (McGarrett) ไอซิ่ง 
(BiF) แซนแทนกัม (ตั้งจิบเซง) เนยเค็ม (ออรคิด) ไขไกเบอร 2 และควินัว (โครงการหลวง)  
2. อุปกรณที่ใชในการทําทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน

อางผสม กระทะทองเหลืองเบอร 13 กระชอน ไมพาย ผาขาวบาง ลังถึง ตะแกรง พมิพจีบ ขนาด 4 ซม. kitchenaid 

เครื่องปน (รุน BE-127/127A ยี่หอ OTTO) เครื่องชั่ง (รุน KD-200-100 ยี่หอ TANITA) เตาอบขนม หัวตีใบไม ไมคลึงแปง 
กระดาษไข พายยางแปรงยาง ถาดและท่ีรอนแปง 
3. อปุกรณที่ใชประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ถาดใสอาหาร ถวยใสอาหาร ชอน แกวน้ํา และปากกา 
4. การศึกษาสูตรทารตหมอแกงถ่ัวขาวปราศจากกลูเตน

การศึกษาอัตราสวนแปงมะพราว : ควินัว : แปงผสม ของผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน โดยทําการ
ดัดแปลงสูตรทารตพื้นฐาน (Table 1) จากสูตรของ นรินทร (2561) โดยศึกษาอัตราสวนระหวางปริมาณแปงมะพราว : ควินัว : 
แปงผสม ที่เหมาะสมในอัตราสวน 4 ระดับ ไดแก  20 : 20 : 60, 20 : 10 : 70, 10 : 20 : 70 และ 10 : 10 : 80  เปรียบเทียบกับ
สูตรควบคุมที่ไมมีการใชแปงมะพราว  (0 : 100) และนําผลิตภัณฑทองมวนที่ไดมาประเมินทางประสาทสัมผัส โดยสุมตัวแทน
ผูบริโภคจํานวน 50 คน แบงเปนเพศหญิง 37 คน เพศชาย 13 คน และชวงอายุ 18-20 ป 21 คน 21-23 ป 19 คน และ 24-26 ป 
10 คน   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทดสอบผลิตภัณฑจํานวน 4 สูตรการทดลอง กําหนดรหัสผลิตภัณฑดวยเลขสุม 3 หลัก ใช
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วิธีการประเมินโดยการใหคะแนนความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) ในคุณลักษณะดาน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น 
รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม 

Table 1 Basic Formula of Gluten-free Tarts 

Note :   Basic Formula (Narin Chareonphan and Kanokporn Pakeechai, 2018) 

Table 2   White kidney bean Custard   

Ingredients 
Content (gram) 

  Basic formula Formula1 Formula2 Formula3 Formula4

Coconut flour - 10 10 5 5 

Quinoa - 10 5 10 5 

Rice flour 32.5 19.5 22.75 22.75 26 

Potato starch 12.5 7.5 8.75 8.75 10 

Tapioca starch 5 3 3.5 3.5 4 

Xanthan Gum 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Salted butter 30 30 30 30 30 

Icing 20 20 20 20 20 

Eggs 10 10 10 10 10 

Ingredients Content  (gram) 

Duck eggs 328 

Coconut sugar 300 

Mashed Steamed Golden  Beans 59.5 

Mashed Steamed White kidney Beans 59.5 

Coconut milk 300 

Rice flour 12 

Fried onion 26 

Pandan 5 
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Note : White kidney bean Custard  (Sirinan Deeduangphan. 2015.) 
2. การประเมินคุณลักษณะทางเคมีและจุลินทรียของผลิตภัณฑที่ไดจากการพัฒนา

นําผลิตภัณฑที่ไดจากการพัฒนาซ่ึงไดรับคะแนนจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสสูงท่ีสุด มาวิเคราะหคุณภาพทางเคมี
และจุลินทรีย ไดแก องคประกอบทางเคมี (ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา และคารโบไฮเดรต) ตามวิธีของ AOAC (2016) ปริมาณ
แคลเซียม (AOAC, 2016) คํานวณคาพลังงานของผลิตภัณฑ และพลังงานที่ไดจากไขมันตามวิธีของ AOAC (2016)  และคุณภาพ
จุลินทรีย ไดแก ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด ปริมาณยีสและรา (AOAC, 2016) โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม  
3.การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

การทดลองในขอที่ 1, 2, และ 3 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randdomized Completely Block 
Design, RCBD) สําหรับการประเมินทางประสาทสัมผัส ทําการวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randdomized 
Completely Block Design, RCBD) นําขอมูลที่จาการทดลองมาวิเคราะหหาคาความแปรปรวน Aanlysis of variance (ANOVA) 
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new Muitiple Range Test : DMRT ; LSR สําหรับการทดลองที่ 1 
โดยการวิเคราะหทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหสถิติ 
ผลและวิจารณผลการทดลอง  
1. ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานขนมหมอแกงถัว่ขาว

จากการศึกษาสูตรพื้นฐานของขนมหมอแกงถ่ัวขาว (ศิรินนัน ดีดวงพันธ. 2558) โดยใชอุณหภูมิในการอบไฟบน และไฟ
ลาง 180 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที เพื่อนํามาใสลงในดานคุณลักษณะทางกายภาพของขนมหมอแกงถั่วขาวพบวา เนื้อขนมหมอ
แกงไมแยกชั้น เนื้อเนียน ดานบนมีความมันเงาของกะทิและหอมกล่ินมะพราว 

2. การศึกษาปริมาณแปงมะพราวตอควินัวที่มีผลตอผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน
ผลการศึกษาอัตราสวนแปงมะพราว : ควินัว : แปงผสม ของผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน ที่  4 ระดับ

คือ 20 : 20 : 60, 20 : 10 : 70, 10 : 20 : 70 และ 10 : 10 : 80  ตามลําดับ และนําไปผลิตขนมทารตทดสอบทางประสาทสัมผัส
โดยผูทดสอบจํานวน 50 คน โดยพิจารณาจาก ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบและความชอบโดยรวมพบวา สูตรที่ 2 
แปงมะพราว : ควินัว : แปงผสม รอยละ 20 : 10 : 70 ไดคะแนนดานความชอบโดยรวมมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( =4.48, S.D. = 0.544) 
รองลงมา คือดานกลิ่น ( =4.36, S.D. = 0.893)  และดานลักษณะที่ปรากฏ ( =4.34, S.D. =0.74) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3  

Table 3 Results of a consumer acceptance study of gluten-free white bean curry tart substituting coconut 

flour with quinoa to mix Flour. 

Coconut Flour: 

Quinoa: Mix Flour 
(%w/w) 

Appearancens Odourns Flavour Sweetness Texture Overall liking 

20:20:60 3.29 ± 0.877c 4.14 ± 0.833ab 3.92 ± 0.829b 3.70 ± 0.886b 3.78 ± 0.740c 3.94 ± 0.740c 

20:10:70 4.34 ± 0.745bc 4.36 ± 0.893a 4.26 ± 0.694a 4.00 ± 0.804a 4.32 ± 0.741c 4.48 ± 0.544c 

X

X X

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

14 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



10:20:70 4.12 ± 0.89ab 4.06 ± 0.706b 4.12 ± 0.689ab 3.90 ± 0.763ab 3.92 ± 0.752bc 4.08 ± 0.665bc

10:10:80 4.06 ± 0.706a 4.18 ±0.850ab 4.06 ± 1.018a 4.24 ± 0.822a 4.14 ±0.990ab 4.26 ±0.922ab

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05) (ns) not 

significant  

Fig. 1 Gluten-free white bean casserole tart, fortified with coconut flour and quinoa 
3. การทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย
การศึกษาอัตราสวนของแปงมะพราวและควินัวทดแทนแปงผสม 4 ระดับคือ 20 : 20 : 60, 20 : 10 : 70, 10 : 20 : 70, 

และ 10 : 10 : 80 ตามลําดับ พบวาผูบริโภคใหการยอมรับอัตราสวนของแปงมะพราวและควินัวทดแทนแปงผสมรอยละ 20 : 10 : 

70 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในผลิตภัณฑทารตหมอแกงถ่ัวขาวปราศจากกลูเตน และไดนํามาทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย พบวา ปริมาณยีสตและราอยูในเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารโดยมีคา “อยูในเกณฑคุณภาพทางจุล
ชีววิทยา”ควรระบุวาใชเกณฑมาตรฐานของอาหารประเภทขนมอบ และมีคามาตรฐาน จํานวนจุลินทรีย cfu/กรัม นอยกวา 1x104 

จํานวนยีสตและรา cfu/กรัม นอยกวา 100  (ประกาศกรมวิทยาศาสตรทางการแพทย ฉบับที่ 3 ) เถา คารโบไฮเดรตจากไขมัน 
ไขมัน ความชื้น โปรตีน จุลินทรียทั้งหมด ยีสตและรา (ดังตารางที่ 4) 

Table 4 Physical test Chemistry and microorganisms 
Chemical composition Development of White kidney bean 

Custard in gluten-free tart 

Ash,% 0.96 

Calories from, Kcal/100g 190.17 

Fat,% 21.13 

Moisture,% 18.60 

Protein,% 5.35 

Aerobic Plate Count, cfu/g <2.5x102EAPC 

Yeasts and Molds, cfu/g <10est. 

Note : EAPC = Estimated Aerobic Platte Count 

    est : Estimated Counts  

สรุป 

             20 : 20 : 60             20 : 10 : 70           10 : 20 : 70           10 : 10 : 80 
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จากการศึกษาปริมาณแปงมะพราวและควินัวท่ีมีผลตอผลิตภัณฑทารตหมอแกงถ่ัวขาวปราศจากกลูเตน 
พบวา คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑทารตหมอแกงถั่วขาวปราศจากกลูเตน ยังคงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑทารตที่ดี คือ มีเนื้อสัมผัสที่ เนียนไมแยกชั้น ผิวหนาเปนมันวาว โดยไดรับคะแนนความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑอยูในระดับชอบ ( = 4.48) ดังนั้นผลิตภัณฑที่เหมาะสมประกอบดวย ตัวทารต คือ แปงขาวเจารอยละ 
1.9 แปงมันฝรั่งรอยละ 0.7 แปงมันสําปะหลังรอยละ 0.3 แปงมะพราวรอยละ 0.8 ควินัวรอยละ 0.4 แซนแทนกัม
รอยละ 0.1 เนยเค็มรอยละ 2.5 ไอซ่ิงรอยละ 1.7 ไขไกรอยละ 0.8 ตัวหมอแกงคือ ไขเปดรอยละ 27.3 น้ําตาล
มะพราวรอยละ 25 ถั่วขาวน่ึงสุกบดละเอียดรอยละ 5 ถั่วทองน่ึงสุกบดละเอียดรอยละ 5 กะทิรอยละ 25 แปงขาว
เจารอยละ 1 ใบเตยรอยละ 0.4 และหอมเจียวรอยละ 2.2  ผลิตภัณฑมีคาความช้ืนรอยละ 18.60 คาพลังงานจาก
ไขมัน 190.17 กิโลแคลอร่ี ไขมันรอยละ 21.13 เถารอยละ 0.96 โปรตีนรอยละ 5.35 จุลินทรียทั้งหมด 
<2.5x102EAPC และยีสตและรา <10 cfu/g ตามลําดับ  
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การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใตสภาวะแหลงกำเนิด 

และความยาวคลื่นแสงท่ีตางกัน 

ปณิธาน แกวจันทวี1*, พัชรี ครูขยัน1, นฤชล ภัทราปญญาวงศ2 และ สุขสรร วันเพ็ญ3 
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*ffisptk@ku.ac.th

บทคดัยอ 

แพลงกตอนเปนสิ่งมีชีวิทที่มีบทบาทสำคัญตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะแพลงกตอนพืชที่มรีงควัตถุในเซลลทำใหสามารถ
ดูดซับพลังงานแสงและใชในกระบวนการสังเคราะหแสงและสรางสารอินทรีย  จึงเปนผูผลิตขั้นตนของหวงโซอาหารและสายใย
อาหาร รวมทั้งเปนอาหารของแพลงกตอนสัตว, สัตวน้ำวัยออนและสัตวน้ำนานาชนิด รวมถึงการนำมาใขประโยชนโดยมนุษยใน
ดานการเพาะและอนุบาลพันธุสัตวน้ำ ปจจัยแสงจึงมีความสำคัญอยางมากตอขบวนการการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช 

การศึกษาความยาวคลื่นแสงตางกัน 10 ชนิด คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด 
LED สีขาว (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน), หลอด LED สีวอรมไวท (อุณหภูมิสี 3,200 
เคลวิน), หลอด LED อินฟราเรด (730-740 nm), หลอด LED สีแดง (620-625 nm), หลอด LED สีสม (590-595 nm), หลอด 
LED เขียว (520-525 nm), หลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 nm) และหลอด LED ยูวี (390-400 nm) ที่ใชในการเพาะเลี้ยงคลอ
เรลลา (Chlorella sp.) ภายในหองปฏิบัติการ (อุณหภูมิหอง 25เซลเซียส) โดยตรวจนับเซลลทุกๆ 24 ชั่วโมงระยะเวลา 10 วัน 
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาแสงจากหลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 nm) สามารถเพิ่มจำนวนเซลลไดมากที่สุด โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ย 0.69±0.12x106 เซลลตอวัน รองลงมาลำดับที่สองคือแสงจากหลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน) มี
เซลลเฉลี ่ย 0.65±0.11x106 เซลลตอวันและลำดับที ่สามคือแสงจากหลอด LED สีแดง (620-625 nm) มีเซลลเฉลี ่ย 0.62 

±0.38x106 เซลลตอวัน ตามลำดับ 

คำสำคัญ : การเพาะเลี้ยง แสง ความยาวคลื่นแสง คลอเรลลา 
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The Cultural of Chlorella (Chlorella sp.) Under Different Light Sources and 

Wavelengths Condition. 

Panitan Kaewjantawee1*, Patcharee Khrukhayan1, Naruechon Pattarapanyawong2 and  
Suksan Wanpen3  

1*, 2, 3Samutsongkhram Fisheries Research Station Faculty of Fisheries Kasetsart University 
1Department of Fishery Biology Faculty of Fisheries Kasetsart University 

*ffisptk@ku.ac.th

Abstract 

Plankton is an important organism for other living things. Especially, phytoplankton contains pigment 

in cells, can absorb light energy and use in the process of photosynthesis and provide organic matter. 

Phytoplankton is the primary producer of the food chain and food web, being food for zooplankton, aquatic 

larvae and aquatic animal; as well as being utilized by humans in the breeding and nursing of aquatic animal. 
Therefore, the light factor is very important for phytoplankton photosynthesis. 

Study on ten types of different light wave length of white light Fluorescent bulbs (Color Temperature 

6,500 K), white LED bulbs (Color Temperature 6,500 K), white LED bulbs (Color Temperature 15,000 K), warm 

white LED bulbs(Color Temperature 3,200 K),  Infrared LED bulbs (730-740 nm), red LED bulbs (620-625 nm), 

Orange LED bulbs (590-595 nm), Green LED bulbs (520-525 nm), Red LED bulbs (620-625 nm), Blue LED bulbs 

(460-465 nm) and UV LED bulbs (520-525 nm) in cultured of Chlorella (Chlorella sp.) cultured under laboratory 

conditions (25ºC temperature-controlled room). Cell samples were collected every 24 hours for 10 days.  At 

the end of the experiment showed that light from the Blue LED bulbs (460-465 nm) can increase the maximum 

number of cells with the average of growth rate 0.69±0.12x106 cells/day followed by the second White LED 

bulbs (Color Temperature 15,000 K) cells averaged 0.65±0.11x106 cells/day and the third sequence, Red LED 

bulbs (620-625 nm) cells averaged 0.62 ±0.38x106 cells/day, respectively. 
Keywords: Cultural Light Wavelengths Chlorella 

บทนำ  
ชวง ค .ศ . 1902-1907 Henry Joseph Round วิศวกรอิเล ็กทรอนิกสและการสื ่อสารไดค นพบปรากฏการณ

“electroluminescence” จากการทดลองสารกึ่งตัวนำชนิดซิลิคอน- คารไบด ที่ปลอยแสงออกมาเมื่อไดรับกระแสไฟฟาใน
หองปฏิบัติการ นั่นคือการคนพบปรากฏการณของไดโอดเปลงแสงเปนครั้งแรก ตอมาในป ค.ศ. 1962  J.R. Nick Holonyack ได
ค นพบไดโอดเปล งแสงสีแดงจากสารกึ ่งต ัวนำชนิด gallium arsenide phosphide (GaAsP) ระหวางการทำงานใหกับ
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หองปฏิบัติการของ General Electric ถัดไปในป ค.ศ. 1972 M.G. Crawford ไดคนพบไดโอดเปลงแสงสีเหลืองท่ีทำจากสารก่ึงตัว
นาชนิด GaAsP และในปเดียวกัน Herbert Maruska และ Jacques Pankove ไดรวมกันพัฒนาไดโอดเปลงแสงสีมวง (violet) ข้ึน
เปนครั้งแรกจากสารกึ่งตัวนำชนิด gallium nitride (GaN) ซึ่งผลการคนพบน้ีนำไปสูการพัฒนาไดโอดเปลงแสงสีน้ำเงินโดย Shuji 

Nakamura ในป ค.ศ. 1997 จากการพัฒนาจากสารกึ ่งตัวนาชนิด indium gallium nitride (InGaN) (นภัทร และ ไชยยันต, 
2017) 

ลักษณะและสรีรศาสตรในการเจริญเติบโตของพืชขึ้นอยูกับปจจัยผันแปรของสภาพแวดลอมหลายปจจัย  เชน  แสง 
อุณหภูมิ คารบอนไดออกไซด (Kozai  and  smith, 1995) พืชจะดูดซึมแสงเพื่อสรางคลอโรฟลดชนิด a และ b (chlorophyll 

molecules type a & b) ไดดีที่สุดระหวางความยาวคลื่น 400-480 นาโนเมตร (แสงสีน้ำเงิน) และระหวาง 630-680 นาโนเมตร 
(แสงสีแดง) (Gacomelli, 1998) พืชแตละชนิดมีการตอบสนองตอชวงความยาวคลื่นแสง และความเขมแสงแตกตางกัน เชน ในตน
ถ่ัวเหลือง และ ตนแรดดิช มีการศึกษาพบวาการเพ่ิมระดับความเขมของแสงสีน้ำเงิน สงผลใหลำตนสั้นลง ในขณะที่ความสูงของลา
ตน ขาวสาลี ไมมีการตอบสนองตอแสงสีน้ำเงิน (Cope and Bugbee, 2013) ชวงความยาวคลื่นแสงที่แตกตางกันก็สงผลใหพืชมี
การตอบสนองแตกตางกัน เชน ตนผักกาดที่ไดรับแสงสีน้ำเงินอยางเดียว มีอัตราการสังเคราะหแสงสูงกวา ตนผักกาดที่ไดรับแสงสี
แดง หรือแสงสีเขียวเพียงอยางเดียว (Muneer et al., 2014) และตนมะเขือเทศท่ีไดรับแสงสีสม สีแดง หรือสีเขียว จะมีลักษณะตน
ยืดยาว และออนแอ ในขณะท่ีตนมะเขือเทศที่ไดรับแสงผสมระหวางสีน้ำเงินกับสีแดง หรือแสงสีขาว ที่มีสวนผสมของแสงทุกชวง
ความยาวคลื่น มีลักษณะตนใกลเคียงกับการปลูกในแสงธรรมชาติและแข็งแรงกวา (Xiaoying et al., 2012) การใชหลอด
ไดโอดเปลงแสงสีแดง 80% รวมกับสีนํ้าเงิน 20% ทำใหโปรโตคอรมกลวยไมฟาแลนนอพซิสพัฒนาไปเปนตนกลาไดดี (อมรรัตน , 
2549) 

แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) นับวาเปนองคประกอบที่สำคัญในระบบนิเวศของแหลงน้ำ จัดเปนผูผลิตลำดบัแรก 
(Primary producer) ในหวงโซอาหาร เนื่องจากมีคลอโรฟลล จึงสามารถสังเคราะหอาหารเองได และเปนอาหารของผูบริโภค
ลำดับตางๆ เชน แพลงกตอนสัตวหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ (Gajaseni, 1996) ซึ่งการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชมีผลดีในดานการควบคุม
คุณภาพและเพิ่มปริมาณมากในระยะเวลาที่สั้น ในดานการผลิตตนพันธุที่ปราศจากโรคดวยเทคนิคปลอดเชื้อ  แตปจจัยที่สำคัญ
อยางหนึ่งที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาและเจริญเติบโต คือ แสง ในการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชในหองปฏิบัติการไมนิยมนำแสง
จากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตยมาใชเน่ืองจากความไมสะดวก, ไมสามารถควบคุมความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงได 
จึงนิยมใชแสงสังเคราะหดวยหลอดฟลูออเรสเซนต ซึ่งหลอดฟลูออเรสเซนตมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาหลอด LED, 

หลอด LED มีอายุการใชงานที่ยาวนานและสามารถทนตอสภาพการเปด -ปด และท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมเพราะนอกจากความประหยัดดานพลังงานและความคงทนท่ีสามารถใชงานไดนานทําใหปริมาณขยะจากหลอดไฟลดลง 
(ณิชชา, 2015) 

ดังนั้นดวยขอดีหลายประการของหลอด LED จึงควรมีการศึกษาคุณสมบัติของหลอด LED วามีผลอยางไรตอการเพ่ิม
ผลผลิตของแพลงกตอนพืช เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร, พลังงานไฟฟาและประสิทธิผลตอการเพ่ิมผลผลิต 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของคลอเรลลาสภาวะแหลงกำเนิดและความยาวคลื่นแสงที่ตางกัน 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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 มีการศึกษามากมายเก่ียวกับการประยุกตใชแสงจากหลอด LED เพ่ือการเพาะปลูกดอกไม และผักหลายชนิด โดยชวงแสง
สีแดงมีผลตอการเพ่ิมการสังเคราะหแปง (Saebo et al., 1995) ในขณะท่ีชวงแสงสีน้ำเงินมีผลตอการพัฒนาคลอโรพลาส, การสราง
คลอโรฟลลและการเปดปากใบ (Senger, 1992) และมีรายงานวาชวงแสงสีน้ำเงินมีผลเจริญเติบโตของเมล็ดผักกาดและชวงแสงสี
แดงและน้ำเงินมีผลตอกระบวนการสังเคราะหแสงของขาวสาลี (Goins et al., 1997;Tanaka et al., 1998)  

หลายงานกลาววาแสงสีแดงมีความสำคัญตออัตราการยืดตัวของลำตน, การตอบสนองของรงควัตถุ, และการเปลี่ยนแปลง
รูปรางลักษณะของพืช (Schuerger, 1997) แสงสีน้ำเงินมีความสำคัญตอการสังเคราะหแสงของคลอโรฟลล, การสังเคราะหเอนไซด, 
การจับคูกับของคลอโร พลาสและโฟโตซินเทซิส (Tibbtts, 1983), หลอด LED สีน้ำเงินและสีแดงไดถูกนำมาใชศึกษาเกี่ยวกับการ
สังเคราะหแสงอยางแพรหลาย (Tennessen, 1994)  อยางไรก็ตามในการศึกษาหลายครั้งใหผลออกมาวาผลของหลอด LED มีผล
ตอการตอบสนองของสรีรศาสตรที่ตางกัน  และผลของการเจริญเติบโตของพืชและการพัฒนารูปรางลักษณะของพืชที่เลี้ยงในหลอด
ทดลองระบบปดท่ีตางกันดวย (Kong  Sik shin, 2008) 

การศึกษา Capsicum annuum เมื่อไดรับแสงสีแดงจะสามารถสรางชีวมวลไดมากกวาการไดรับแสงสีขาว (Brown et 

al., 1995) ในขณะท่ี Triticum aestivum ที่เจริญเติบโตภายใตหลอด LED สีแดงมีน้ำหนักรากแหงนอยกวาที่เจริญเติบโตภายใต
แสงสีขาวอยางมีนัยสำคัญ (Goins et al., 1997) 

จากการศึกษาการเพาะเลี้ยง Spirulina  platensis  โดยใชแสงจากหลอดแอลอีดี (แดง, เหลือง, น้ำเงิน, เขียว และขาว) 
พบวาแสงจากหลอดแอลอีดีสีแดงมีผลตอการเจริญเติบโตมากท่ีสุดและรองลงมาคือแสงจากหลอดแอลอีดีสีขาว, เหลือง, เขียว และ
น้ำเงิน ตามลำดับ (Chin et al, 2007) 

จากการศึกษาผลกระทบของหลอด LED สีแดง , หลอด LED สีน้ำเงิน, หลอดฟลูออเรสเซนต  ตอการเจริญเติบโต และ
พัฒนารูปรางของตนองุนท่ีเลี้ยงในหลอดทดลองระบบปดพบวาหลอด LED สีแดง, หลอดฟลูออเรสเซนตและหลอด LED สีน้ำเงิน  
มีผลตอความสูงและจำนวนใบตอตนองุนพันธุ  Hybrid  Franc และพันธุ  Ryuukyuuganebu ในหลอดทดลองจากมากมาหานอย
ตามลำดับ (Puspa et al., 2008) 

วิธีดำเนินการศึกษา 
1. การเพาะเลี้ยง

1.1 เตรียมน้ำทะเลความเค็ม 27 ppt ในบอซีเมนตปริมาตร 10,000 ลิตร ฆาเชื้อโดยการใชคลอรีนผง 65%ในอัตรา 16 กรัม/
น้ำทะเล 1,000 ลิตร (ppm) ใหอากาศอยางแรง 24 ชั่วโมง หลังจากน้ันปดอากาศพักใหน้ำตกตะกอนและรอใหคลอรีนหมด 

1.2 นำน้ำท่ีไดข้ันตนมากรองดวยไสกรองแลวกรองดวยแผนกรอง 0.47 ไมครอนใสถังขนาด 100 ลิตร แลวผสมปุยใชตามสูตร
ของ Conway Medium (ลัดดา วงศรัตน, 2543) 

1.3 นำหัวเชื้อคลอเรลลาจากสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร ที่
ความหนาแนนเซลลประมาณ 2x106 เซลล/มิลลิลิตร ผสมในน้ำทะเลท่ีเตรียมไวและใหอากาศโดยใชหัวทรายเพ่ือใหคลอเรลลากระ
จายทั่วถึง 

1.4 บรรจุหัวเช้ือคลอเรลลาปริมาตร 1,000 มิลลิลิตรลงในขวดน้ำเกลือปริมาตร 1 ลิตรที่เตรียมไว จำนวน 100 ตัวอยางนำไป
เลี้ยงโดยเติมอากาศตลอดเวลาในหองปฏิบัติการที่ควบคุมอุณหภูมิหองที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แบงชุดการทดลองทั้งหมด
ออกเปน 10 ชุดการทดลองๆ ละ 10 ซ้ำ โดยใชแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีวอรมไวท 
(อุณหภูมิสี 3,200 เคลวิน), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน), หลอด 
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LED อินฟราเรด (730-740 nm), หลอด LED สีแดง (620-625 nm), หลอด LED สีสม (590-595 nm), หลอด LED เขียว (520-
525 nm), หลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 nm) และหลอด LED ยูวี (390-400 nm) จำนวน 10 ตัวอยางตอชนิดแสง โดยใหแสง
ชนิดตางๆเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวัน และแหลงกำเนิดแสงทั้ง 10 ชนิดมีคาการบริโภคพลังงานไฟฟาเทากันคือ 18 watts 

2. การตรวจนับและวิเคราะหผลการเจริญเติบโตของคลอเรลลา
2.1 สุมนับจำนวนเซลลระหวางการเลี้ยงโดยใช Haemacytometer นับดวย Hand counter ภายใตกลองจุลทรรศนทุก 24

ชั่วโมง เปนเวลา 10 วัน เพื่อตรวจสอบปริมาณความหนาแนนเซลลและคำนวนคาอัตราการเจริญเติบโต (Growth rate; K) ของ
คลอเรลลา ซึ่งอัตราการเจริญเติบโต (K) หาได ดังน้ี (Phatarpekar et al., 2000) 

เมื่อ      Nt = ความหนาแนนของเซลลแพลงกตอนพืชเม่ือนำมาวิเคราะหอัตราการเจริญเติบโต (cells) 

N0 = ความหนาแนนเซลลแพลงกตอนพืชเริ่มตน (cells) 

 t   = ระยะเวลา (days) 

2.2 วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือหาคาความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตแตละการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุม
ตลอด (Completed Randomized Design) วิ เคราะหข อมูลทางสถิต ิโดยการวิ เคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตเพื ่อหาความแตกตางขอมูลในแตละชุดการทดลองของคลื่นแสงแตละชนิดดวยวิธี 
Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื ่อมัน 95% (อนันตชัย เขื ่อนธรรม, 2542) และประมวลผลดวยโปรแกรม
สำเร็จรูป IBM SPSS Statistics for Windows (Version 21.0; IBM Corp., Armonk, NY. USA) 

Figure 1 Different light wavelengths of white light Fluorescent bulbs (Color Temperature 6,500 K), warm white 

LED bulbs (Color Temperature 3,200 K), white LED bulbs (Color Temperature 6,500 K), white LED bulbs (Color 

Temperature 15,000 K), Infrared LED bulbs (730-740 nm), red LED bulbs (620-625 nm), Orange LED bulbs (590-
595 nm), Green LED bulbs (520-525 nm), Red LED bulbs (620-625 nm), Blue LED bulbs (460-465 nm) and UV 

LED bulbs (390-400 nm). 

ผลและวิจารณ 
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ผลการศึกษาอิทธิพลของความยาวคลื่นแสงที่ตางกันตอการเจริญเติบโตของคลอเรลลา โดยศึกษาแสงตางกัน 10 ฃนิด 
คือ แสงสีขาวจากหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน),หลอด LED สีวอรมไวท (อุณหภูมิสี 3,200 เคลวิน), หลอด LED 

สีขาว (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน), หลอด LED อินฟราเรด (730-740 nm), หลอด 
LED สีแดง (625-625 nm), หลอด LED สีสม (590-595 nm), หลอด LED สีเขียว (520-525 nm), หลอด LED สีน้ำเงิน (460-
465 nm) และหลอด LED ยูวี (390-400 nm)ภายใตการควบคุมปจจัยแวดลอมในหองปฏิบัติการเดียวกันมีผลการศึกษาดังแสดง
ในภาพท่ี 1-2 และตารางที่ 1-2 

เมื่อเริ่มการทดลองเตรียมคลอเรลลามีจำนวนเซลลเริ่มตนเฉลี่ย 0.13-0.20x106 เซลล/มิลลิลิตร ในทุกชุดการทดลอง  
จากการนับจำนวนเซลลของคลอเรลลาดวยการใหความยาวคลื่นแสงที่ตางกัน 10 ชนิด พบวาหลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 nm)  

มีจำนวนเซลลเฉลี่ยมากที่สุด 7.22x106 เซลล/มิลลิลิตร รองลงมาคือแสงจากหลอด LED สีแดง (620-625 nm) มีจำนวนเซลล
เฉลี่ยมากที่สุด 4.84x106 เซลล/มิลลิลิตร และหลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน) มีจำนวนเซลลเพิ ่มเฉลี่ยส ูงสุด 
4.36x106 เซลล/มิลลิลิตร  ทั้งยังพบวาหลอด LED อินฟราเรด (730-740 nm) สามารถเพ่ิมจำนวนเซลลคลอเรลลาไดนอยที่สุดมี
เซลลเฉลี่ย 0.51x106 เซลล/มิลลิลิตร รองลงมาลำดับที่สองคือแสงจากหลอด LED สีสม (590-595 nm) มีจำนวนเซลลเฉลี่ย 
0.66x106 เซลล/มิลลิลิตร 

Figure 2 Growth of Chlorella sp. under difference Light sources condition of white light Fluorescent bulbs (Color 

Temperature 6,500 K), warm white LED bulbs(Color Temperature 3,200 K), white LED bulbs (Color Temperature 

6,500 K), white LED bulbs (Color Temperature 15,000 K), Infrared LED bulbs (730-740 nm), red LED bulbs (620-
625 nm), Orange LED bulbs (590-595 nm), Green LED bulbs (520-525 nm), Blue LED bulbs (460-465 nm) and UV 

LED bulbs (520-525 nm) at starting the experiment (A), 5 days (B) and 10 days (C). 

Table 1 Analysis of Variance for Growth rate. 

ANOVA 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 3.135 9 .348 15.423       .000 

 Within Groups 2.033 90 .023 

 Total 5.168 99 
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Table 2 Growth rate difference analysis (x106 cells) of Chlorella sp. under difference Light sources condition. 

Treatment Growth rate (Cells/day) P-value 

Florescence 18w Daylight 6500 k 0.54±0.09bcd 

LED Warm White 18w 3200 k 0.41±0.06de 

LED White 18w 6500 k 0.50±0.09cd 

LED White 18w 15000 k 0.65±0.11ab 

LED Infrared 18w 730-740 nm 0.16±0.06g 0.00 

LED Red 18w 660-665 nm 0.62±0.38abc 

LED Orange 18w 590-595 nm 0.18±0.05fg 

LED Green 18w 520-530 nm 0.31±0.35ef 

LED Blue 18w 460-470 nm 0.69±0.12a 

LED UV 18w 390-400 nm 0.44±0.12de 

ผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตพบวาคลอเรลลาที่ใชหลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 nm) มีอัตราการเจริญเติบโต
เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 0.69±0.12x106 เซลลตอวัน ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนต 
(อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) ที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.54±0.09 x106 เซลลตอวัน (P<0.05) ลำดับถัดมาคือหลอด 
LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 เคลวิน) และหลอด LED สีแดง (620-625 nm) มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรองลงมาเทากับ 

0.65±0.11x106 และ 0.62 ±0.38x106 เซลลตอวัน ตามลำดับ ซึ่งมีคามากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) 
แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนต (P<0.05)  สวนคลอเรลลาที่ใชหลอด LED สีขาว 
(อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน), หลอด LED ยูวี (390-400 nm) และหลอด LED สีวอรมไวท (อุณหภูมิสี 3,200 เคลวิน)  มีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยเทากับ 0.50±0.09x106, 0.44±0.12x106 และ 0.41±0.06x106 เซลลตอวัน ตามลำดับ ซึ่งมีคานอยกวาหลอด
ฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับที่ใชหลอดฟลูออเรสเซนต (P<0.05) 
สวนคลอเรลลาท่ีใชหลอด LED อินฟราเรด (730-740 nm), หลอด LED สีสม (590-595 nm) และหลอด LED สีเขียว (520-525 
nm) มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่ำที่สุดเทากับ 0.16±0.06x106, 0.18±0.05x106 และ 0.31±0.35x106 เซลลตอวัน ตามลำดับ 
ซึ่งมีคานอยกวาหลอดฟลูออเรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับที่ใชหลอดฟลูออ
เรสเซนต (P<0.05) 

การนำหลอด LED มาประยุกตใชในการผลิตแพลงกตอนพืชชนิดคลอเรลลาภายในหองปฏิบัติการไดผลเปนที่นาพอใจ
ระดับหน่ึง คือ ระยะเพ่ิมจำนวนอยางรวดเร็วของคลอเรลลา ที่ใชหลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 nm), หลอด LED สีขาว (อุณหภูมิ
สี 15,000 เคลวิน) และหลอด LED สีแดง (620-625 nm) อยูในชวงระยะเวลาท่ีใกลเคียงกัน คือ ชวงวันที่ 2-5 ของการทดลอง ซึ่ง
เปนชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอการเก็บเกี่ยวแพลงกตอนพืชเพ่ือนำไปใชประโยชนมากท่ีสุด (ลัดดา, 2543) ถึงแมวาปริมาณเซลล
เฉลี่ยของคลอเรลลาท่ีไดจากการใชหลอดฟลูออเรสเซนตจะมีคาไมแตกตางกับหลอดที่ไดจากหลอด LED สีขาว (อุณหภูมิสี 15,000 

เคลวิน) และหลอด LED สีแดง (620-625 nm) ก็ตาม แตหากพิจารณาถึงประสิทธิภาพตอคาการบริโภคพลังงานไฟฟาที่เทากัน
และอายุการใชงานของหลอด LED ที่ยาวนานกวา ก็อาจทำใหตนทุนการผลิตตอหนวยการบริโภคไฟฟาต่ำกวาหลอดฟลูออเรส
เซนต แตหากจะนำไปใชกับแพลงกตอนพืชหรือพืชชนิดอื่นอาจจะตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของชนิดคลื่นแสงของหลอด LED 
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ที่ใช เนื่องจากอาจมีรงควัตถุจำพวก Chlorophyll ที่ตางกัน อันอาจเปนเหตุใหมีความสามารถในการเจริญเติบโตภายใตสภาวะ
คลื่นแสงที่ตางกันดวย 

สรุป 

จากการศึกษาทดลองครั้งนี้สามารถสรุปไดวาการเพาะเลี้ยงคลอเรลล าภายใตแสงจากหลอด LED สีน้ำเงิน (460-465 
nm) ใหประสิทธิภาพตออัตราการเจริญเติบโตของคลอเรลลามากที่สุด คือมีอัตราการเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยของเซลลมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับคาการบริโภคพลังงานไฟฟาท่ีเทากัน (18 watts) กับแหลงกำเนิดชนิดแสงอื่น ซึ่งสามารถนำมาทดแทนหลอดฟลูออ
เรสเซนต (อุณหภูมิสี 6,500 เคลวิน) ที่ใชในการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืขในหองปฏิบัติการ เพียงแตการลงทุนคาอุปกรณและติดต้ัง
ครั้งแรกจะสูงมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต แตหากคำนวนตนทุนระยะยาวอาจมีความคุมคามากกวาเพราะหลอด LED มีอายุการ
ใชงาน ประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนต 

เอกสารอางอิง

ณิชชา บรูณสงิห. (2558). หลอด LED: นวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษและประหยัดพลังงาน. สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฏร. 

นภัทร วัจนเทพินทร และ ไชยยันต บุญมี. (2560). วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ปที่ 25 ฉบับ
ที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2560) หนา 158-176. 

ลัดดา วงศรัตน. (2543). คูมือการเพาะเล้ียงแพลงกตอน. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
อนันตชัย  เข่ือนธรรม.  (2542). หลักการวางแผนการทดลอง. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
อมรรัตน วงษนอก. 2549. ผลของไดโอดเปลงแสงและสตูรอาหารตอการพัฒนาของกลวยไมฟาแลนนอพซิสในสภาพปลอด

เชื้อ. วิทยานิพนธ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
Brown, C.S., Schuerger, A.C., Sager, J.C. 1995. Growth and photomorphogenesis of pepper plants under red 

light-emitting diodes with supplemental blue or far-red lighting. J. hort. Sci. 120: 808-813 

Chin, Y.W., Chun, C.F., Yung, C.L. 2007. Effects of using light-emitting diodes on the cultivation of Spirulina 

platensis. Biochemical Engineering Journal 37: 21-25. 

Cope, K. R. & Bugbee, B. 2013. Spectral Effects of Three Types of White Light- emitting Diodes on Plant Growth 

and Development: Absolute versus Relative Amounts of Blue Light. Hortscience, 48(Suppl. 4), 504–

509. 

Gacomelli, G.A., Greenhouse Glazing and Solar Radiation Transmission Workshop, October 1998 @CCEA, 

Center for Controlled Environment Agriculture, Rutgers University, Cook College, AZ, 85721, USA. 

Gajaseni, N., 1996, Laboratory instruction in Fresh Water Ecology (2nd ed.,), Chulalongkorn University, 

Bangkok. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

24 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Goins, G.D., Yorio, N.C., Sanwoo, M.M., Brown, C.S. 1997. Photomorphogenesis, photosynthesis, and seed 

yield of wheat plants grown under red light-emitting diodes (LEDs) with and without 

supplemental blue lighting. J. exp. Bot 48: 1407- 1413. 

Kong Sik shin. 2008. The effect of light quality on the growth and development of in vitro culture 

Doritaenopsis plants. Acta Physiol Plant 30: 339 – 343. 

Kozai, T., Smith, M.A.L. 1995. Environmental control in the plant tissue culture: General introduction and 

overview. In: Aitken-Christie J, Kozai T, Smith MAL (eds) Automation and environmental control 

in plant tissue culture. 301–418. 

Muneer, S., Kim J. E., Park, S. J., & Lee, H. J. 2014. “Influence of Green, Red and Blue Light Emitting Diodes on 

Multiprotein Complex Proteins and Photosynthetic Activity under Different Light Intensities in Lettuce 

Leaves (Lactuca sativa L.)”. International Journal of Molecular Sciences, 15, 4657-4670. 

Phatarpekar, P.V., R.A. Sreepada, C. Pednekar and C.T. Achuthankutty. 2000. A comparative study on growth 

performance and biochemical composition of mixed culture of Isochrysis galbana and Chaetoceros 

calcitrans with monocultures. Aquaculture 181: 141-155. 

Puspa, R.P., Ikuo, K., Ryosuke, M. 2008. Effect of red- and blue-light-emitting diodes on growth and 

morphogenesis of grapes.  Plant Cell Tiss Organ Cult. 92: 147-153. 

Saebo, A., Krekling, T., Appelgren, M., 1995. Light quality affects photosynthesis and leaf anatomy of birch 

plantlets in vitro. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 41: 177–185. 

Schuerger, A.C., Brown, C.S., Stryjewski, E.C. 1997. Anatomical features of pepper plants (Capsicum annuum L.) 

grown under red lightemitting diodes supplemented with blue or far-red light. Ann Bot 79: 273–282. 

Senger, H. 1982. The effect of blue light on plants and microorganisms. Phytochem. Photobiol. 35: 911–920. 

Tanaka, M., Takamura, T.,Watanabe, H., Endo, M., Yanagi, T., Okamoto, K. 1 9 9 8 .  In vitro growth of Cymbidium 

plantlets cultured under super bright red and blue light-emitting diodes (LEDs). J. Hort. Sci. Biotechnol. 

73, 39–44. 
Tennessen, D.J., Singsaas, E.L., Sharkey, T.D. 1994. Light emitting diodes as a light source for photosynthesis 

research. Photosynth Res 39: 85–92. 

Tibbitts, T.W., Morgan. D.C., Warrington. J.J. 1983. Growth of lettuce, spinach, mustard and wheat plants under 

four combinations of high-pressure sodium, metal halide and tungsten halogen lamps at equal PPFD. 

J Am Hortic Sci 108: 622–630. 

Xiaoying, L., Shirong, G., Taotao, C., Zhigang, X. & Tezuka, T. 2012. “Regulation of the growth and photosynthesis 

of cherry tomato seedlings by different light irradiations of light emitting diodes (LED)”. African journal 

of biotechnology, 11 (Suppl. 22), 6169-6177.   

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

25 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ผลของความหนาแนนตอการอนุบาลปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ First Crab 
สุขสรร วันเพ็ญ1*, ปณิธาน แกวจันทวี1 และ นฤชล ภัทราปญญาวงศ2 

1*, 2, 3สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สมุทรสงคราม 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาความหนาแนนที่เหมาะสมตอการการอนุบาลลูกปูทะเล (Scylla paramamosain) ระยะ first crab 
โดยอนุบาลในกระชังขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร ในบอดิน ที่อัตราความหนาแนนแตกตางกัน 2 ระดับ คือ 166 ตัว/ตารางเมตร และ 
333 ตัว/ตารางเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ โดยใหอาหารเปนไขนึ่ง ดำเนินการทดลองท่ีสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที ่16 สิงหาคม 2563 ถึง 14 กันยายน 2563 เปนเวลา 30 วัน ปูทะเลมีความกวางกระดอง
เฉลี่ยเริ่มตน 0.363 ± 0.016 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวเฉลี่ยเริ่มตน 0.013 ± 0.001 กรัม/ตัว ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
พบวาปูทะเลมีความกวางกระดองเฉลี่ย 2.746 ± 0.098 และ 2.622 ± 0.05 เซนติเมตร น้ำหนักตัวเฉลี่ย 3.491 ± 0.495 และ 
3.093 ± 0.246 กรัม/ตัว อัตราการเจริญเติบโต (ADG) 0.119 ± 0.017 และ 0.106 ± 0.008 กรัม/วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ย 
33.067 ± 0.033 และ 19.658 ± 0.037 เปอรเซ็นตตามลำดับ จากผลการศึกษาการเจริญเติบโตท่ีระดับความหนาแนน 166 ตัว/
ตารางเมตร และ 333 ตัว/ตารางเมตร พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) อยางไรก็ตามอัตราการรอดตายเฉลี่ยมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นอนุบาลปูทะเลในกระชัง อนุบาลท่ีระดับความหนาแนน 166 ตัว/ตาราง
เมตร มีอัตราการรอดตายสูงสุด 
คำสำคัญ: ปูทะเล การอนุบาล ความหนาแนน 
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The Effect of Different Density on Mud Crab (Scylla paramamosain) Nursing in 

First Crab Stage 

Suksan Wanpen1*, Panitan Kaewjantawee1 and Naruechon Pattarapanyawong2 
1*, 2, 3Samutsongkhram Fisheries Research Station Faculty of Fisheries Kasetsart University 

*suksan.wa@ku.ac.th

Abstract 

 The aims this study were to examine the effect of different density on mud crab (Scylla 
paramamosain) in hapa size 2 x 3 x 1.5 m with 3 replicates of 2 stocking densities 166 and 333 crabs/m2 in 

the earthen pond. Mud crab were fed with steamed egg three times a day for 30 days. It was conducted 

during 16 August 2020 – 14 September 2020 at Samutsongkhram Fisheries Research Station. Mud crab with 

the initial average carapace width were 0.363 ± 0.016 cm and body weight were 0.013 ± 0.001 g, respectively. 

The result showed that the average carapace width were 2.746 ± 0.098  cm and 2.622 ± 0.05 cm, average 

weight were 3.491 ± 0.495 g and 3.093 ± 0.246 g, average daily gain were 0 .119 ± 0.017 g and 0.106 ± 0.008 

g/day, respectively. There was not significant difference (P>0.05). As well as observed survival rates 33.067 ± 
0.033 % and 19.658 ± 0.037 %. There was significant difference (P<0.05). It was concluded from the experiment 

of mud crab in Hapa of in learn of survival rate were at 166 crabs/m2 was the optimum densities. 

Keywords: Mud crab Nursing Densities 

บทนำ 
  ปูทะเล (Scylla paramamosain) เปนสัตวน้ำชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เปนที่นิยมเลี้ยงกัน
อยางแพรหลายและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากไดรับความนิยมในการบริโภคท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เนื่องจาก
มีรสชาติที่ดี และมีคุณคาทางโภชนาการสูง สามารถนำมาปรุงอาหารไดหลากหลายชนิด ทนตอสภาพแวดลอม และมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดี ปูทะเลพบกระจายอยูทั่วไปในแหลงน้ำกรอย ปาชายเลน และปากแมน้ำที่มีน้ำทะเลทวมถึง โดยขุดรูอยูตามใตรากไม
หรือเนินดินบริเวณชายฝงทะเลท้ังอาวไทยและอันดามัน โดยเฉพาะท่ีชุกชุมในบริเวณที่เปนหาดโคลนหรือเลนที่มีปาแสม และโกงกาง 
ตั้งแตอาวไทยฝงตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี บริเวณอาวไทยตอนใน ไดแก สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และอาวไทยฝงตะวันตกมีชุกชุมที่จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สวนที่ฝงอันดามัน
มีชุกชุมท่ีจังหวัดระนอง กระบ่ี พังงา ตรัง และสตูล เปนตน (ศุภชัย, 2538-รัชฎา, 2540) ผลผลิตปูทะเลสวนใหญไดมาจากการจับ
จากธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณท่ีลดลงไปทุกที เนื่องจากความตองการบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน ถึงแมวาปจจุบันจะมีการนำปูทะเลที่
ไมไดขนาดและคุณภาพตามทีต่ลาดตองการ เชน  ปูโพรก ปูไขออน และปูเล็กมาขุนตอบางแลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของตลาดเทาที่ควร 
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 ปจจุบันการอนุบาลลูกปูทะเลโดยวิธีอนุบาลในกระชังยังไมเปนที่นิยมแพรหลาย ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้เพื่อจะพัฒนาองค
ความรูดานการอนุบาลลูกปูทะเลในกระชัง และเปรียบเทียบความหนาแนนท่ีเหมาะสมตอการอนุบาลลูกปูในกระชัง จนสามารถเพ่ิม
ปริมาณใหเพียงพอตอการบริโภค และความตองการของตลาด 

วัตถุประสงค 
เพื่อเปรียบเทียบผลของระดับความหนาแนนที่แตกตางกัน 2 ระดับ ในการอนุบาลปูทะเลในกระชังในบอดิน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กรมประมง (ม.ป.ป.) กลาววาในปจจุบันปญหาการเลี้ยงปูทะเล คือ การขาดแคลนลูกปูที่จะใชในการเลี้ยง เนื่องจากปู

ทะเลในธรรมชาติรวบรวมไดนอยลง รวมถึงอัตราการรอดตายของการเลี้ยงปูทะเลต่ำ เนื่องจากพฤติกรรมของปูทะเลท่ีมีความดุราย 
กาวราว และการเจริญเติบโตของปูทะเลจะเปนวิธีการลอกคราบ จึงสงผลใหปูทะเลมีโอกาสกินกันเองคอนขางสูง 

 ธนากร (2560) พบวาในการเลี้ยงปูทะเลในชวงที่มีการลอกคราบกินกันเองสูง การใชวัสดุหลบซอนจะชวยลดการกิน
กันเอง และทำใหอัตรารอดของปูทะเลดีขึ้น  
  Geoff (2003) กลาววาการกินกันเองเปนปญหาสำคัญตอการอนุบาลปูทะเลและปูมา ซึ่งทำใหอัตราการรอดตายต่ำ การ
ใสวัสดุหลบซอนและลดความหนาแนน จะชวยลดการกินกันเองและเพิ่มอัตรารอดของปูทะเลและปูมาไดดีมากขึ้น 
  Colin (2011) ไดกลาววาการเลี้ยงปูทะเลที่ความหนาแนนสูง จะเพ่ิมความเสี่ยงในการกินกันเอง สงผลใหปูทะเลเกิด
ความเสียหาย และมีอัตรารอดที่ต่ำ 
  Escritor (1972) และ Liong (1992) ไดกลาววาในการเลี้ยงปูทะเลโดยทั่วไปจะมีอัตรารอดที่ต่ำ เนื่องจากเกิดการกิน
กันเอง การจัดการพ้ืนที่ในการเลี้ยงและใสวัสดุหลบซอนจะลดความเสียงหายท่ีเกิดจากการกินกันเองได 
  Truong et al. (2007) ไดกลาววาเมื่อเขาสูระยะ Megalopa ลูกปูจะเริ่มมีกาม มีความดุราย และกินอาหารในปริมาณ
มากขึ้น ถาอาหารไมเพียงพอจะทำใหเกิดการกินกันเอง จะลดความหนาแนนของลูกปูในระยะ Megalopa เพื่อลดการกินกันเอง 
และเพิ่มอัตรารอดไดดีขึ้น 
  Begum et al. (2010) การวัดขนาดเปนระยะในชวงการเลี้ยง เมื่อมีสาหรายและตะกอนที่เกิดในกระชัง ใหนำออกและ
ทำความสะอาดกระชังใหสะอาด เพื่อใหน้ำไหลเวียนไดดีขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพน้ำใหเหมาะสม ลดการเกิดความเสียหายกับกระชัง
และปูทะเล ระดับน้ำที่ใชเลี้ยงปูทะเลจะอยูในชาง 80-100 เซนติเมตร ตลอดการทดลอง 
  วารินทร (2550) ไดกลาววาเมื่อพิจารณาจากอัตรารอดตาย แสดงใหเห็นวาอาหารนึ่งชนิดไขตุนสามารถใชเปนอาหาร
อนุบาลลูกปูระยะ megalopa ไดดี มีอัตรารอดตายอยูระหวาง 18.5-25.5% การพิจารณาใชอาหารไขตุนรวมกับอารทีเมียแชแข็ง
จะชวยลดปริมาณการใชอารทีเมียลง และในขณะเดียวกันอาจมีผลชวยทำใหการเจริญเติบโตของปูมาเพิ่มขึ้นได  อยางไรก็ตาม 
จะตองมีการจัดการบอที่ดี เพ่ือรักษาคุณภาพน้ำใหมคีวามเหมาะสมตอสัตวน้ำอยางตอเนื่อง 

วิธีดำเนินการ 
1.การวางแผนการทดลอง

1.1 การวางแผนการทดลอง โดยแบงเปน 2 ชุดการทดลอง ในแตละชุดการทดลองมี 3 ซ้ำ ใชกระชังขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร 
จำนวน 6 กระชัง อัตราความหนาแนน ดังนี้ 
  ชุดการทดลองที่ 1 อัตราความหนาแนน 166 ตัว/ตารางเมตร (1,000 ตัว/กระชัง) 
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  ชุดการทดลองที่ 2 อัตราความหนาแนน 333 ตัว/ตารางเมตร (2,000 ตัว/กระชัง) 
1.2 สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ ณ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวางวันที่ 16 

สิงหาคม 2563 ถึง วันท่ี 14 กันยายน 2563 เปนระยะเวลา 30 วัน 

2. วิธีการดำเนินการ
 2.1 การเตรียมบอทดลอง เติมน้ำท่ีความเค็มประมาณ 15 - 20 ppt ในบอดินขนาด 800 ตารางเมตร ที่มีระดับน้ำลึก 1.2 เมตร 
และใชกระชังขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร จำนวน 6 กระชัง แขวนกระชังในบอดิน โดยกนกระชังลึกจากระดับผิวน้ำ  1 เมตร ให
อากาศอากาศภายในกระชังตลอดเวลา จำนวน 3 หัว/กระชัง และใสอวนเกาเพื่อเปนที่หลบซอนของปูทะเล 

 2.2 การเตรียมพันธุปูทะเล โดยใชปูทะเลขนาด 3 - 3.5 กรัม มาทำการปลอยเลี้ยงในกระชัง ขนาด 2 x 3 x 1.5 เมตร ที่ความ
หนาแนน 166 และ 333 ตัว/ตารางเมตร (อยางละ 3 ชุดการทดลอง) ใหอาหารเปนไขตุน 10 เปอรเซ็นต/น้ำหนักตัว วันละ 3 ครั้ง 
เวลา 7.00, 16.00 และ 23.00 น. 
 2.3 การจัดการทดลอง เริ่มทดลองโดยการสุมปูทะเลเพ่ือวัดความกวางกระดอง และช่ังน้ำหนักเริ่มตน นับลูกปูทะเลจำนวน 
1,000 ตัว 3 กระช่ัง และ 2,000 ตัว 3 กระช่ัง ปลอยลงในกระชังทดลองตามแผนการทดลองท่ีกำาหนด ใหอาหารวันละ 3 ครั้ง 
เวลา 08.00, 16.00 และ 23.00 น. โดยใหอาหารที่ 10 เปอรเซ็นตของน้ำหนักตัวตอวัน และสังเกตพฤติกรรมและปริมาณการกิน
อาหารจากยอเช็คอาหาร เพื่อเปนแนวทางประกอบการปรับเพิ่ม - ลดปริมาณการใหอาหาร และจดบันทึกการใหอาหารในแตละวัน 

2.4 การรวบรวมขอมูล สุมตัวอยางปูทะเลทุก 3 วัน สุม 30 ตัว/กระชัง ขึ้นมาช่ังน้ำหนัก และวัดความกวางกระดอง เพื่อศึกษา
การเจริญเติบโตของปูทะเลในแตละความหนาแนน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ในระยะเวลา 30 วัน สุมช่ังน้ำหนัก และวัดความยาวใน
แตละชุดการทดลอง และนับจำนวนท้ังหมดในแตละกระชัง เพื่อหาอัตรารอดการตาย  

3. การวิเคราะหขอมูล
  คำนวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอวัน และอัตราการรอดตาย โดยเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยระหวางชุดทดลองที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต การวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูป SPSS for windows version 13.0 (กัลยา, 2545) ดังตอไปนี้ 

3.1 อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (Average Daily Gain); กรัมตอวัน 

= 
(W2- W1)

t
โดยที่        W2 = น้ำหนักเฉลี่ย เมื่อสิ้นสดุการทดลอง (กรัม) 

       W1  = น้ำหนักเฉลี่ย เมื่อเริม่ตนการทดลอง (กรัม) 

     t  = ระยะเวลาการทดลอง (วัน) 

 3.2 อัตราการรอดตาย (survival rate); เปอรเซ็นต  

= 
จำนวนปูทะเลท่ีสิ้นสุดการทดลอง
จำนวนปูทะเลเริ่มตนการทดลอง

 ×100 

ผลการศึกษา 
1. การเจริญเติบโต
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1.1 ความกวางกระดองเฉลี่ยเริ่มตนของปูทะเล 0.363 ± 0.016 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวาปูทะเลที่อนุบาล
ระดับความหนาแนน 166 และ 333 ตัว/ตารางเมตร มีความกวางกระดองเฉลี่ย 2.746 ± 0.098 และ 2.622 ± 0.05 เซนติเมตร 
ตามลำดับ พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05)  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยความกวางกระดองท่ีอนุบาลในกระชังในบอดิน ความหนาแนนตางกัน 2 ระดับ ระยะเวลา 30 วัน 

1.2 น้ำหนักตัวเฉลี่ยเริ่มตนของปูทะเล 0.013 ± 0.001 กรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ปูทะเลที่อนุบาลดวยความหนาแนน 

166 และ 333 ตัว/ตารางเมตร มนี้ำหนักตัวเฉลีย่ 3.491 ± 0.495 และ 3.093 ± 0.246 กรัม ตามลำดับ พบวาไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ (P>0.05) 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของน้ำหนักลกูปูทะเลที่อนุบาลในกระชังในบอดิน ท่ีความหนาแนนตางกัน 2 ระดับ ระยะเวลา 30 วัน 

ระยะเวลาทดลอง (วัน) 
ระดับความหนาแนน (ตัว/ตารางเมตร) 

166 333 

ความกวางกระดอง (ซม.) 

เริ่มตน 0.363 ± 0.016 0.363 ± 0.016 

3 0.439 ± 0.009 0.495 ± 0.039 

6 0.669 ± 0.011 0.662 ± 0.015 

9 0.900 ± 0.026 0.922 ± 0.024 

12 1.256 ± 0.059 1.086 ± 0.052 

15 1.525 ± 0.032 1.354 ± 0.030 

18 1.711 ± 0.044 1.593 ± 0.010 

21 1.937 ± 0.052 1.887 ± 0.028 

24 2.266 ± 0.036 2.164 ± 0.030 

27 2.420 ± 0.082 2.329 ± 0.037 

30 2.746 ± 0.098 2.622 ± 0.050 

ระยะเวลาทดลอง (วัน) 
ระดับความหนาแนน (ตัว/ตารางเมตร) 

166 333 

น้ำหนัก (กรัม) 

เริ่มตน 0.013 ± 0.001 0.013 ± 0.001 

3 0.037 ± 0.006 0.046 ± 0.002 

6 0.059 ± 0.002 0.070 ± 0.004 

9 0.151 ± 0.017 0.169 ± 0.018 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยของน้ำหนักลูกปูทะเลที่อนุบาลในกระชังในบอดิน ท่ีความหนาแนนตางกัน 2 ระดับ ระยะเวลา 30 วัน (ตอ) 

1.3 การเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวันของปูทะเลที่อนุบาลระดับความหนาแนน 166 และ 333 ตัว/ตารางเมตร เปนเวลา 30 วัน 

เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา ปูทะเลมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นตอวันเปน 0.119 ± 0.017 และ 0.106 ± 0.008 กรัม/วัน พบวา
ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ (P>0.05) 

2. อัตราการรอดตาย
  ปูทะเลที่อนุบาลระดับความหนาแนน 166 และ 333 ตัว/ตารางเมตร เปนเวลา 30 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวามีปูทะเลมี
อัตรารอดตายเฉลี่ย 309 ± 20 และ 451 ± 15 ตัว ตามลำดับ คิดเปนอัตราการรอดตาย 33.067 ± 0.033 และ 19.658 ± 0.037 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยของความกวางเริ่มตน น้ำหนักตัวเริ่มตน ความกระดองสุดทาย น้ำหนักตัวสุดทาย น้ำหนักเฉลี่ยเพ่ิมตอวัน 

จำนวนปูทะเลที่เหลือรอด และอัตราการรอดตายที่อนุบาลในกระชังในบอดินที่ความหนาแนนตางกัน 2 ระดับ เปนระยะเวลา 30 

วัน 

ระยะเวลาทดลอง (วัน) 
ระดับความหนาแนน (ตัว/ตารางเมตร) 

166 333 

น้ำหนัก (กรัม) 

12 0.386 ± 0.038 0.281 ± 0.017 

15 0.673 ± 0.033 0.449 ± 0.027 

18 0.888 ± 0.076 0.687 ± 0.009 

21 1.224 ± 0.085 1.106 ± 0.063 

24 1.872 ± 0.095 1.686 ± 0.084 

27 2.339 ± 0.258 2.109 ± 0.099 

30 3.491 ± 0.495 3.093 ± 0.246 

คาเฉลี่ยอตัราการเจริญเติบโต 
ระดับความหนาแนน (ตัว/ตารางเมตร) P-value 

166 333 

0.05 

ความกวางกระดองเริ่มตน (ซม.) 0.363 ± 0.016a 0.363 ± 0.016a

น้ำหนักตัวเริ่มตน (กรัม) 0.013 ± 0.001a 0.013 ± 0.001a

ความกวางกระดองสุดทาย (ซม.) 2.746 ± 0.097a 2.622 ± 0.050a

น้ำหนักตัวสุดทาย (กรัม) 3.491 ± 0.495a 3.093 ± 0.246a

น้ำหนักเพ่ิมขึ้นตอวัน (กรัม/วัน) 0.119 ± 0.017a 0.106 ± 0.008a

จำนวนปูทะเลที่เหลือรอด (ตัว) 331 ± 33a 393 ± 75b

อัตราการรอดตาย (เปอรเซ็น) 33.067 ± 0.033a 19.658 ± 0.037b
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สรุปและวิจารณผล 
  ผลการทดลองอนุบาลปูทะเลในกระชังที่ความหนาแนนตางกัน 2 ระดับ คือ 166 และ 333 ตัว/ตารางเมตร เม่ือ
เปรียบเทียบความกวางกระดองเฉล่ีย น้ำหนักเฉลี่ย  อัตราการเจริญเติบโตตอวัน พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(P>0.05) เนื่องจากขนาดพื้นท่ีและความหนาแนนไมมีผลตอการเจริญเติบโตของปูทะเล แตในทางกลับกันพบวาอัตราการรอดตาย
มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(P<0.05) อาจเน่ืองจากเมื่อลูกปูลอกคราบแลวเกิดการกินกันเอง สงผลใหลูกปูทะเลอัตรา
รอดต่ำ ซึ่งสอดคลองกับ Colin (2011) ไดกลาววาที่ระดับความหนาแนนที่สูงขึ้น เมื่อเกิดการลอกคราบปูทะเลจะมีโอกาสกิน
กันเองมากข้ึน  

ขอเสนอแนะ 
1. จากการศกึษาครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุบาลลูกปูทะเล ทั้งทางดานการเจริญเติบโต
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การวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ในมนัสำปะหลังเพื่อใชเปนดีเอ็นเอบารโคด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในสรางดีเอ็นเอบารโคดของมันสำปะหลังจากลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 พันธุมันสำปะหลัง
ที่ใชศึกษาจำนวน 17 พันธุ มีขอมูลลักษณะประจำพันธุถูกตองตรงตามพันธุ ตัวอยางเหลานี้ถูกเก็บรักษาพรรณไมแหงไวที่
พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ดีเอ็นเอท่ีสกัดไดจากมันสำปะหลังแตละพันธุถูกนำมาใชเปนสารพันธุกรรมตนแบบในการ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใชไพรเมอรสากลท่ีจำเพาะบรเิวณของยีน ITS2 ดวยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลิเมอเรส ไดผลผลิตชิ้นดีเอ็นเอ
จากทุกตัวอยางมีขนาด 317 คูเบส มีความเหมือนกันกับลำดับนิวคลีโอไทดของมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) บน
ฐานขอมูลสากล GenBank 99.05-100 เปอรเซ็นต มีตำแหนงลำดับนิวคลีโอไทดที่ผันแปรทางพันธุกรรมระหวางพันธุจำนวน        
5 ตำแหนง ซึ่งแสดงถึงความเปนเอกลักษณของพันธุ ลำดับนิวคลีโอไทดทั้งหมดที่ตรวจสอบความถูกตองแลวจะถูกเก็บไวที่
ฐานขอมูลสากล GenBank เมื่อพิจารณาแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยใชยางพาราเปนตัวอยางนอกกลุม พบวาสามารถ
แบงออกเปน 3 กลุม และแยกพันธุหานาที ระยอง 3 และระยอง 72 ออกจากพันธุอื่น ๆ ได การนำลำดับนิวคลีโอไทดจาก            
มันสำปะหลังที่เก็บมาจากแหลงปลูกตางๆ จำนวน 50 ตัวอยาง ที่มีลักษณะประจำพันธุตรงกับพันธุระยอง 72 และ เกษตรศาสตร 
50 เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูลสากล GenBank พบวาขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดมีความเหมือนกัน 100 

เปอรเซ็นตกับลำดับนิวคลีโอไทดของระยอง 72 และเกษตรศาสตร 50 ที่เก็บไวในฐานขอมูล แสดงใหเห็นวาลำดับนิวคลีโอไทดของ
ยีน ITS2 เปนบริเวณที่มีความเหมาะสมในการใชเปนดีเอ็นเอบารโคดชนิดหนึ่งของมันสำปะหลังได สามารถนำไปใชเปนดีเอ็นเอ
บารโคดเพื่อเปนเครื่องมือจำแนกระดับพันธุของมันสำปะหลัง แตควรใชรวมกับดีเอ็นเอบารโคดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จำแนก และนำเอาไปใชประโยชนในงานวิจัยโดยเฉพาะดานงานการอนุรักษพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ   

คำสำคัญ: มันสำปะหลัง ลำดับนิวคลีโอไทด ดีเอ็นเอบารโคด 
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Nucleotide Sequence Analysis of ITS2 Gene in Cassava for DNA barcode 
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Abstract 

This research aimed to study of construct DNA barcode based on nucleotide sequence of ITS2 gene. 

In this study, 17 cassava cultivars were recorded the characteristics that their decided the correct naming of 

each cultivar. These cultivars were made herbarium specimen and remained in Bangkok Herbarium (BK), 

Department of Agriculture. DNA extracts from each cultivar used as a template for amplified and universal 

primer, matching ITS2 region using polymerase chain reaction technique. The sequences length of DNA 

fragment were 317 base pairs in all samples. Sequencing analysis was compared with GenBank. The 

nucleotide sequences showed a value of 99.05 to 100 percent similarity of gene among M. esculenta Crantz. 

The ITS2 sequences found the variation among cassava cultivars contain unique signatures at 5 nucleotide 

positions. All sequences were validated and deposited in GenBank. When analysis the phylogenetic tree using 

rubber as an outgroup, results presented that could effective divided of 3 groups and distinguished Hanatee, 

Rayong 3 and Rayong 72 from cassava cultivars. 50 samples from several crops have accurate characteristics 

as Rayong 72 and Kasetsart 50. All samples were collected and were successfully DNA extracted and 

nucleotides sequenced. The ITS2 nucleotide sequences were determined alignment search tool of GenBank. 

The result found that nucleotide sequence data were highly similar (100 percent) to deposit nucleotide 

sequences of Rayong 72 and Kasetsart 50 into GenBank. Results suggested that ITS2 sequences facilitates 

independent assessment one of DNA barcode as an effective tool for cassava cultivar identification. However, 

a combination with other DNA barcode could increase effective identification. This research information can 

be applied to research, especially plant genetic conservation and breeding.  

Keywords: cassava, nucleotide sequences, DNA barcode 
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1. บทนำ
มันสำปะหลัง (Manihot esculenta CrantZ) เปนวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตทั้งอาหารมนุษย อาหารสัตว สิ่งอุปโภค 

เครื่องมือทางการแพทย และพลังงานทดแทน ซึ่งมีตลาดอุตสาหกรรมรองรับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตมันสำปะหลังป พ.ศ. 
2563 คาดวามีพื้นท่ีเก็บเกี่ยว 8.75 ลานไร ผลผลิต 31.104 ลานตัน ผลผลิตตอไร 3.56 ตัน เมื่อเทียบป พ.ศ. 2562 พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
และผลผลิต เพิ่มขึ้นรอยละ 0.93 และรอยละ 0.08 ตามลำดับ แตผลผลิตตอไรลดลงรอยละ 0.84 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2564) เนื่องจากราคาหัวมันสำปะหลังสดมีแนวโนมสูงข้ึนจึงมีแรงจูงใจท่ีสำคัญทำใหมีพื้นที่การผลิตมันสำปะหลังเพ่ิมข้ึน การผลิต
มันสำปะหลังเพ่ือใหไดผลผลิตตอไรสูงนั้นเกษตรกรจำเปนตองใชพันธุท่ีเหมาะกับพ้ืนท่ี และทอนพันธุมีคุณภาพที่ดี การจำแนกพันธุ
มันสำปะหลังโดยใชคุณลักษณะประจำพันธุ 50 ลักษณะ (Fukuda et al., 1998) มีคุณลักษณะเดนที่นำมาใช 10 ลักษณะ 
แบงเปนลักษณะประจำพันธุหลังการเพาะปลูกที่อายุ 4 เดือน 6 ลักษณะ และกอนเก็บเกี่ยวที่อายุ 11 เดือน 4 ลักษณะ เห็นไดวา
ตองใชระยะเวลานาน และตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพิสูจนพันธุ นอกจากน้ียังอาจเกิดความเคลื่อนคลาดจากความ
ไมสม่ำเสมอของตัวอยางเนื่องจากสภาพแวดลอม วิธีเครื่องหมายโมเลกุลไดรับความนิยมเนื่องจากมีความแมนยำและไมขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม ซึ่งปจจุบันมีนักวิทยาศาสตรรวมกับนักอนุกรมวิธานพืชไดนำเสนอการทำดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อใชเปนดีเอ็นเอ
บารโคดสำหรับชวยเรงการพิสูจนเอกลักษณของสิ่งมีชีวิต ซึ่งดีเอ็นเอมาตรฐานนั้นไดมาจากลำดับนิวคลีโอไทดที่ผานหลักเกณฑ             
3 ประการ (CBOL Plant Working Group, 2009) ไดแก 1) ความเปนสากล (universality) 2) คุณภาพของลำดับนิวคลีโอไทด 
(sequence quality) และ 3) ประสิทธิภาพในการแยกพืชแตละชนิดออกจากกัน (species discrimination) การเลือกใชลำดับ  
นิวคลีโอไทดของยีน ITS2 จัดเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสรางดีเอ็นเอบารโคดของมันสำปะหลังจากลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 

3. อปุกรณและวิธีการ

 3.1 ตัวอยางมันสำปะหลัง ที่ใชในงานวิจัยนี้แบงเปน 
- พันธุมันสำปะหลังที่ไดการรับรองพันธุโดยกรมวิชาการเกษตร ไดแก พันธุระยอง 1  ระยอง 2 ระยอง 3 ระยอง 5 

ระยอง 7 ระยอง 9 ระยอง 11 ระยอง 86-13 ระยอง 60 ระยอง 72 และระยอง 90 

- พันธุมันสำปะหลังท่ีเปนพันธุจากความรวมมือกันระหวางกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ไดแก พันธุพิรุณ 1 และ พิรุณ 2 

- พันธุมันสำปะหลังท่ีไดรับการปรับปรังพันธุจากแหลงอื่น ๆ ไดแก พันธุพิรหวยบง 60 หวยบง 80 และเกษตรศาสตร 50 

 - พันธุพ้ืนเมือง ไดแก พันธุหานาที 

 - ตัวอยางนอกกลุมที่ศึกษา (outgroup) ใชยางพารา (Hevea brasiliensis (Kunth) Muell. Arg.)  

 3.2 การเก็บขอมูลลกัษณะประจำพันธุและจัดทำพรรณไมแหง 
บันทึกลักษณะประจำพันธุของมันสำปะหลังเพื่อตรวจสอบความถูกตองของพันธุท่ีนำมาใชในการทดลองนี้ แบงเปนหลัง

การเพาะปลูกที่อายุ 4 เดือน 5 ลักษณะ ไดแก 1) สียอดออน 2) สีของใบออน 3) ขนที่ยอดออน 4) สีกานใบ 5) รูปรางของแฉกที่
อยูกลางใบ กอนเก็บเกี่ยวท่ีอายุ 11 เดือน 4 ลักษณะ ไดแก 6) สีของลำตน 7) การมีขั้วของหัว 8) สีผิวเปลือกช้ันนอกของหัว 9) สี
เนื้อของหัว ซึ่งดำเนินการปฏิบัติตามคูมือการบันทึกขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตร (2559) จัดทำการเก็บรักษาหลักฐานอางอิง
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งานวิจัยของมันสำปะหลังท้ัง 17 พันธุ ในรูปตัวอยางพรรณไมแหงไวในพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร (Bangkok 

Herbarium, BK)  

 3.3 การสกัดดีเอ็นเอ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ และการวิเคราะหหาลำดับนิวคลีโอไทด 
นำใบมันสำปะหลังมาห่ันเปนช้ินเล็ก ๆ ประมาณ 0.1 กรัม ใสลงในโกรงท่ีมีไนโตรเจนเหลว บดใหละเอียดเปนผงแลวใช

ชุดน้ำยาสกัดดีเอ็นเอสำเร็จรูป (DNA extraction GF-1, vivantis) จากนั้นตรวจสอบคุณภาพสารละลายดเีอ็นเอท่ีสกัดไดการวัดคา
การดูดกลืนแสง นำสารสกดัดีเอ็นเอตัวอยางทั้งหมดมาเจือจางใหมีความเขมขน 100 ng/ul จากนั้นเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอดวยเทคนคิ 
PCR บริเวณยีน ITS2 ดวยไพรเมอร ITS3 (5´-GCA TCG ATG AAG AAC GCA GC-3') / ITS4 (5´-TCC TCC GCT TAT TGA TAT 

GC-3') (White et al., 1990) ตรวจสอบผลผลิต PCR ดวยเทคนิค agarose gel electrophoresis หลังจากน้ันทำดีเอ็นเอให
บริสุทธ์ิ และวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดดวยเครื่อง IIIumina Hiseq (illumine) ดวย เทคนิค BT-Sequencing (Barcode taq 

sequencing base on Next generation sequencing ตามกรรมวิธีของบริษัท Celemics ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี

 3.4 การวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดและการสรางแผนภูมิความสมัพันธทางพันธุกรรม 
  นำขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดที่ไดมาจัดเรียงตำแหนงเปรียบเทียบกันโดยใชโปรแกรม ClustalW2 ดวยวิธี Multiple 

alignment ใหถูกตองตรงกันทุกตัวอยาง เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความผันแปรทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ นำลำดับนิวคลีโอไทดมา
สรางแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมดวยโปรแกรม MEGA 6.0 (Molecular Evolution Genetics Analysis) ดวยวิธี 
Neighbor-joining โดยกำหนดคา bootstrap test ที่ 1,000 ซ้ำ 

 3.5 การทดสอบระบุพันธุมันสำปะหลัง 
  การเก็บตัวอยางมันสำปะหลังในแหลงปลูกที่ตาง ๆ จำนวน 50 ตัวอยาง มาสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ
มาตรฐาน ITS2 เก็บบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุ แลวนำผลลำดับนิวคลีโอไทดที่ไดมาเปรียบเทียบกับขอมูลลำดับนิวคลีโอไทด
ของยีน ITS2 ที่ใชเปนดีเอ็นเอมาตรฐานบนฐานขอมูลสากล GenBank เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการนำมาใชเปนดีเอ็นเอบารโคด 

4. ผลการวิจัย

 4.1 ลักษณะประจำพันธุของมันสำปะหลัง 
จากการบันทกึลักษณะประจำพันธุของมันสำปะหลังจากตัวอยางตนท่ีเก็บมาสกัดดีเอ็นเอ พบวา 1) สียอดออน สามารถ

แบงออกไดเปน 7 สี ดังนี้ สีเขียวออน สีเขียว สีมวงอมเขียว สีมวงอมน้ำตาล สีมวง สีเขียวอมมวง และสีน้ำตาลอมเขียว 2) สีของใบ
ออน สามารถแบงออกไดเปน 3 สี ดังน้ี สีเขียวออน สีเขียวอมมวง และสีมวง 3) ขนที่ยอดออน สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ 
ดังนี้ มีขน และไมมีขน 4) สีกานใบ สามารถแบงออกไดเปน 4 สี ดังนี้ สีเขียวออน สีเขียวอมชมพู สีเขียวอมแดง และสีแดงเขม 5) 

รูปรางของแฉกท่ีอยูกลางใบ สามารถแบงออกไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้ ใบหอกปลายมน  ใบแหลมแบบใบหอก  ใบหอก และใบหอก
กลับ 6) สีของลำตน สามารถแบงออกไดเปน 5 สี ดังนี้ สีเขียวเงิน สีเขียวอมน้ำตาล สีน้ำตาลอมเหลือง สีน้ำตาลอมสม และ         
สีน้ำตาลออน 7) การมีขั้วของหัว สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ มีขั้วของหัว และไมมีขั้วของหัว 8) สีผิวเปลือกช้ันนอก
ของหัว สามารถแบงออกไดเปน 4 สี ดังนี ้สีน้ำตาลออน สีขาวครีม สีน้ำตาล และสีน้ำตาลเขม 9) สีเนื้อของหัว สามารถแบงออกได
เปน 3 สี ดังนี้ สีขาว สีขาวครีม และสีเหลืองออน ขอมูลลักษณะประจำพันธุของมันสำปะหลังแตละพันธุถูกตองตรงตามลักษณะ
ประจำพันธุตามเกณฑการจำแนกพันธุมันสำปะหลัง (กรมสงเสริมการเกษตร, 2559). ตัวอยางเหลานี้ไดถูกดำเนินการเก็บตัวอยาง
พรรณไมแหงเพื่อใชเปนพันธุไมอางอิงงานวิจัยไวที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร ซึ่งมีหมายเลขอางอิง (voucher specimen) ดังตารางที่ 1 
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 4.2 การวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทด 
การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของมันสำปะหลัง 17 พันธุ และยางพารา ดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสโดยใชไพรเมอร ITS3/4 

ซึ่งมีความจำเพาะกับยีน ITS2 พบวาสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเปาหมายอยางจำเพาะไดทั้งหมด (ผลสำเร็จ 100 เปอรเซ็นต) 
แสดงใหเห็นวาบริเวณของดีเอ็นเอดังเหลานี้ทำไดงายมีเปอรเซ็นตความสำเร็จสูง มีขนาดช้ินดีเอ็นเอ 317 คูเบส เมื่อตรวจสอบ
ลำดับนิวคลีโอไทดของดวยโปรแกรม Blastn ในฐานขอมูลสากล พบวาลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ในทุกพันธุมีความ
เหมือนกันกับมันสำปะหลัง (M. esculenta Crantz) 99.05-100 เปอรเซ็นต ซึ่งขอมูลนี้ยืนยันไดวาลำดับนิวคลีโอไทดที่ไดมีความ
ถูกตองและมีความผันแปรทางพันธุกรรมระหวางพันธุ ขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลสากล GenBank และ
ไดรับหมายเลขเฉพาะ (accession number) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 หมายเลขอางอิงพรรณไมแหง และหมายเลขเฉพาะลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ของมันสำปะหลัง 17 พันธุ. 

พันธุมันสำปะหลัง หมายเลขอางอิง 
หมายเลขเฉพาะลำดับนิวคลีโอไทดของ

ยีน ITS2 

ระยอง 1 01-001 MK809337 

ระยอง 2 01-002 MK809338 

ระยอง 3 01-003 MK809339 

ระยอง 5 01-004 MK809340 

ระยอง 7 01-005 MK809341 

ระยอง 9 01-006 MK809342 

ระยอง 11 01-007 MK809343 

ระยอง 86-13 01-008 MK809344 

ระยอง 60 01-009 MK809345 

ระยอง 72 01-010 MK809346 

ระยอง 90 01-011 MK809347 

เกษตรศาสตร 50 01-012 MK809348 

หวยบง 60 01-013 MK809349 

หวยบง 80 01-014 MK809350 

พิรุณ 1 01-015 MK809351 

พิรุณ 2 01-016 MK809352 

หานาที 01-017 MK809353 

  เมื่อเปรยีบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด พบวามีความผันแปรทางพันธุกรรมระหวางพันธุจำนวน 5 ตำแหนง เปนตำแหนงท่ี
ผันแปรรปูแบบไพริมิดินทรานสิชนั ทรานสเวอรชัน พิวรินทรานสชัิน จำนวน 2 ตำแหนง (ตำแหนง T97C และ T290C), 1 

ตำแหนง (ตำแหนงที่ A120C) และ 2 ตำแหนง (ตำแหนงที่ A148G และ A249G) ตามลำดับ (ตารางที่ 2) ขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวาตำแหนงท่ี T290C สามารถแบงพันธุมันสำปะหลังออกเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมท่ีตำแหนงที่ 290 เปน T ไดแก ระยอง 2 

ระยอง 3 ระยอง 7 ระยอง 60 ระยอง 90 เกษตรศาสาตร 50 หวยบง 60 และพิรุณ 2 ในขณะท่ีตำแหนงที่ T97C แสดงเอกลักษณ
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จำเพาะพันธุระยอง 72 ตำแหนงที่  A120C แสดงเอกลักษณจำเพาะพันธุหานาที ตำแหนง A148G และ A249G แสดงเอกลักษณ
จำเพาะพันธุระยอง 3 

ตารางที่ 2 รูปแบบความผันแปรทางพันธุกรรมของลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 

รูปแบบความผันแปร
ทางพันธุกรรม 

พันธุมันสำปะหลัง 

pyrimidine 

transitions (T97C) 

ระยอง 72 

พันธุอื่น ๆ 
transversions  

(A120C) 

หานาที 

พันธุอื่น ๆ 

purine transitions 

(A148G) 

ระยอง 3 

พันธุอื่น ๆ 

purine transitions 

(A249G) 

ระยอง 3 

พันธุอื่น ๆ 

pyrimidine 

transitions (T290C) 

ระยอง 2, ระยอง 3, ระอง 7, ระยอง 60, ระยอง 90, เกษตรศาสาตร 50, หวยบง 60, พิรณุ 2 

พิรุณ 1, ระยอง 5, ระยอง 9, ระยอง 11, ระยอง 86-13, ระยอง 72, หวยบง 80, พิรุณ 1, หานาที 

เมื่อนำลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ของมันสำปะหลังทั้ง 17 พันธุ และใชยางพาราเปนตัวอยางนอกกลุมมาวิเคราะห
ดวยโปรแกรม MEGA เพื่อสรางแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมและวิเคราะหดวยวิธี neighbor-joining โดยกำหนดคา 
bootstrap test ที่ 1,000 ซ้ำ พบวาสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม (ภาพที่ 1) ดังนี้ กลุมที่ 1 มันสำปะหลังพันธุหานาทีซึ่งเปน
พันธุพ้ืนเมืองที่นิยมปลูกเพื่อรับประทานถูกแยกออกจากพันธุมันสำปะหลังอื่น ๆ กลุมที่ 2 ประกอบดวย ระยอง 1 ระยอง 5 ระยอง 
9 ระยอง 86-13 หวยบง 80 พิรุณ 1 และระยอง 72 กลุมที่ 3 ประกอบดวย    ระยอง 2 ระยอง 7 ระยอง 60 ระยอง 90 

เกษตรศาสตร 50 หวยบง 60 พิรุณ 2 เมื่อพิจารณาภายในกลุมจะเห็นไดวาพันธุระยอง 3 และ ระยอง 72Neighbor-joining โดย
กำหนดคา bootstrap test ที่ 1,000 ซ้ำ 

 4.3 การทดสอบระบุพันธุมันสำปะหลัง 
เก็บตัวอยางมันสำปะหลังท่ีอายุประมาณ 4-5 เดือน จากแหลงปลูกในพ้ืนที่อำเภอน้ำพอง และอำเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน จำนวน 50 ตัวอยาง ตั้งช่ือวา unknown 01-50 จากการบันทึกลักษณะประจำพันธุ พบวาลักษณะปรากฏที่บันทึกขอมูล
ไดมีความคลายคลึงกันมาก ยกเวนสีกานใบ unknown 01-40 กานใบมีสีแดงเขม สวน unknown 41-50 กานใบมีสีแดง ซึ่งตรง
กับลักษณะประจำพันธุระยอง 72 และเกษตรศาสตร 50 เก็บใบออนมาสกัดดีเอ็นเอและใชเปนสารพันธุกรรมตนแบบในการเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอดวยไพรเมอร ITS3/4 พบวาสามารถเพิ่มปริมาณช้ินดีเอ็นเอเปาหมายอยางจำเพาะมีผลสำเร็จสูง 100 เปอรเซ็นต 
จากการตรวจสอบความเหมือนของลำดับนิวคลีโอไทดโดยเทียบกับขอมูลในฐานขอมูลสากล GenBank พบวาตัวอยาง unknown 

01-40 มีความเหมือนกันกับ M. esculenta Crantz ที่ 100 เปอรเซ็นต ตรงกับขอมูลดีเอ็นเอหมายเลขเฉพาะ (GenBank 

accession number) MK809346 ซึ่งเปนขอมูลดีเอ็นเอบารโคดของมันสำปะหลังพันธุระยอง 72 และ unknown 41-50 มีความ
เหมือนกันกับ M. esculenta Crantz ที่ 100 เปอรเซ็นต ซึ่งขอมูลตรงกับขอมูลดีเอ็นเอหมายเลขเฉพาะ (GenBank accession 

number) MK809348 ซึ่งเปนขอมูลดีเอ็นเอบารโคดของมันสำปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50  
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ภาพท่ี 1 แผนภูมิความสมัพันธทางพันธุกรรมของมันสำปะหลังจำนวน 16 พันธุและยางพาราเปนตัวอยางนอกกลุม  

จากลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 วิเคราะหโดยโปรแกรม MEGA ดวยวิธี neighbor-joining  

5. สรปุผลการวิจัย
ลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 สามารถเพิ่มปริมาณช้ินดีเอ็นเอเปาหมายอยางจำเพาะมีผลสำเร็จ 100 เปอรเซ็นต แสดง

ใหเห็นวาบริเวณของดีเอ็นเอน้ีทำไดงายมีเปอรเซ็นตความสำเร็จสูง มีความผันแปรทางพันธุกรรม 5 ตำแหนง รูปแบบไพริมิดิน  
ทรานสิชัน ทรานสเวอรชัน และพิวรินทรานสิชัน จำนวน 2 1 และ 2 ตำแหนง ตามลำดับ ขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดถูกนำมาสราง
แผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรม พบวามันสำปะหลังถูกแบงออกเปน 3 กลุม สามารถแยกพันธุหานาที ระยอง 3 ระยอง 72 

ออกจากกลุมได และสามารถแยกยางพาราที่ใชเปนตัวอยางนอกกลุมได แสดงใหเห็นวาลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 มี
ประสิทธิภาพในการแยกมันสำปะหลังระดับพันธุได การทดสอบการระบุพันธุมันสำปะหลัง พบวาตัวอยางท่ีเก็บมา (unknown) มี
ลักษณะประจำพันธุที่ปรากฏและลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 ตรงกันกับขอมูลดีเอ็นเอมาตรฐานอางอิงบนฐานขอมูล 
GenBank 100 เปอรเซ็นต ดังนั้นลำดับนิวคลีโอไทดของบริเวณยีน ITS2 จึงมีประสิทธิภาพสามารถใชเปนขอมูลดีเอ็นเอบารโคด
ชนิดหนึ่งของมันสำปะหลังได 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 มีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ไดแก 1) เปนบริเวณดีเอ็นเอที่ถูกเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

โดยเทคนิค PCR ไดงาย มีผลสำเร็จสูง 100 เปอรเซ็นต 2) ลำดับนิวคลีโอไทดมีคุณภาพ เมื่อลำดับนิวคลีโอไทดเปรียบเทียบกับ
ขอมูลในฐานขอมูลสากล GenBank พบวามีความเหมือนสูงถึง 99.05-100 เปอรเซ็นต ซึ่งยืนยันไดวาเปนลำดับนิวคลีโอไทดที่
ถูกตอง และ 3) มีประสิทธิภาพในการแยกพันธุ มันสำปะหลังที่ใชในงานวิจัยนี้อยูในสปชีสเดียวกัน จึงมีความสัมพันธทางพันธุกรรม
ที่ใกลชิดกันสูงทำใหแยกความแตกตางระหวางพันธุไดยาก แตผลของความผันแปรทางพันธุกรรมของลำดับนิวคลีโอไทดและการ
สรางแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรม พบวามันสำปะหลังแยกไดเปน 3 กลุม และสามารถแยกพันธุหานาที ระยอง 3 ระยอง 
72 ออกจากกลุมได ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยลำดับนิวคลีโอไทดบริเวณ ITS2 พบมีความหลากหลายมากกวาสวนของยีนอื่น ๆ 
ซึ่งสามารถนำไปใชในการระบุความจำเพาะของสายพันธุบัวได (ณัฐชา แสงศรี และคณะ, 2562) ขอมูลลำดับนิวคลีโอไทดของยีน 
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ITS2 ในมะเขือมีความผันแปรทางพันธุกรรมมากกวายีน matK และ rbcL และใหผลสอดคลองกับการสรางแผนภูมิความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมโดยใชขอมูลลำดับนิวคลีโอไทด ITS2 นั้นสามารถจัดจำแนกมะเขือไดดีกวายีนอ่ืน ๆ (วิกานดา พรหมณี, 2560) กอน
รายงานผลงานวิจัยนี้ไดมีรายงานการศึกษาลำดับนิวคลีโอไทดบริเวณ non-coding ของไมโทคอนเดรีย ดวยไพรเมอร trn-Phe 

และ trn-F ในมันสำปะหลังจำนวน 18 พันธุ พบวา ไมสามารถแยกความแตกตางในระดับสายพันธุได (ยุรนันท ทรวงทองหลาง 
และชูตา, 2560) ดังนั้นผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาลำดับนิวคลีโอไทดของยีน ITS2 มีความเหมาะสมในการเปนดีเอ็นเอมาตรฐาน
เพื่อนำมาใชเปนดีเอ็นเอบารโคดชนิดหนึ่งของมันสำปะหลังไดชนิดหนึ่งของมันสำปะหลังได 

7. ขอเสนอแนะ
การแยกพันธุพืชท่ีมีระดับชนิดหรือมีสปชีสเดียวกันโดยการใชลำดับนิวคลีโอไทดนั้นทำไดยาก เนื่องจากมีความผันแปร

ทางพันธุกรรมต่ำ ดังนั้นการใชดีเอ็นเอบารโคดในการระบุและแยกพันธุมันสำปะหลังนั้นจำเปนตองใชลำดับนิวคลีโอไทดมากกวา 2 
ยีนขึ้นไป จึงควรทำการศึกษาและวิเคราะหลำดับนิวคลีโอไทดบริเวณอ่ืน ๆ ท้ังในคลอโรพลาสและนิวเคลียรไรโบโซมอลดีเอ็นเอ
เพิ่มเติม เพื่อหาตำแหนงที่มีอัตราการผันแปรที่สามารถจำแนกระดับพันธุไดมากข้ึนตอไป 
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 ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae ที่มีตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสของปลายรากหอมและ
การเจริญเติบโตของกระถินยักษ 

อริสา  สระศรีสม  สิริพรรษา  ใจซื่อกุล และ ธีรารัตน  แชมชัยพร* 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: teerarat@webmail.npru.ac.th

 บทคัดยอ 

การศึกษาผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ไดแก บานบุรี แพงพวย รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณ ที่มี
ผลตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่ปลายรากหอมและการเจริญเติบโตของกระถินยักษ  พบวาสารสกัดจากใบพืชวงศ 
Apocynaceae 4 ชนิด ไดแก แพงพวย รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณ มีผลทําใหความยาวรากของหอม จํานวนเซลลใน
ระยะ M phase และคาดัชนีการแบงเซลล (mitotic index) ลดลง สวนสารสกัดจากใบบานบุรีจะไมทําใหรากหอมเกิดการ
งอก  

การทดสอบผลของการฉีดพนและการคลุกดนิของใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด ในกระถางพบวา ใบพืชจาก
วงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิดจะมีสารอัลลีโลพาทีอยู สงผลทําใหจํานวนการรอดชีวิต ความยาวตน และความยาวรากของ
กระถินยักษลดลง แตการออกฤทธ์ิจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของพืช สายพันธุ ความเขมขนของสาร ความไวตอสารของพืช
ทดสอบ และปจจัยภายในดิน 

คําสําคัญ: Apocynaceae อัลลีโลพาที ไมโทซิส กระถินยักษ 
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Effects of Leaves of Some Apocynaceae Family on a Mitosis of Onion Root 
Cell and on Seedling Growth of Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 

Arisa Srasrisom, Siriphansa Chaisuekun and Teerarat Chaemchaiyaporn* 

Program Study of Biology, Faculty of Science and Technology, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*corresponding author: teerarat@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The effects of aqueous leaves extracts of 5 species in Apocynaceae (Allamanda cathartica L., 
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum, Catharanthus roseus (L.) G.Don, Plumeria spp. and Alstonia scholaris 

(L.) R. Br.) on onion root mitotic cell division and on seedling growth of Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit. were conducted under laboratory conditions. The aqueous leaves extracts of 4 species in Thevetia 

peruviana (Pers.) K.Schum, Catharanthus roseus (L.) G.Don, Plumeria spp. and Alstonia scholaris (L.) R. Br. 

decreased the root length, mitotic cell division of the onion and mitotic index (MI). In addition, 

Allamanda cathartica L. leaves extracts had effect to inhibit on onion root germination. 

Foliar application and soil-mixing tests, the five Apocynaceae plant leaves contained allelopathic 

compounds, resulting in decreased number of survival, plant length and root length in Leucaena 

seedlings. However, the different activities of exhibition were depending on plant species, cultivar, extract 

concentrations, sensitivity of the test plant and soil factors. 

Keywords: Apocynaceae, allelopathy, mitosis, Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 

1. บทนํา
ในปจจุบันการเกษตรมักประสบกับปญหาเกี่ยวกับวัชพืช ซึ่งวัชพืชจะแขงขันในการแยงอาหารกับพืชปลูกทําใหผล

ผลิตทางการเกษตรลดลง ทุก ๆ ปเกษตรกรตองใชสารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืชมากข้ึนและการใชสารเคมีตอเนื่องเปนระยะเวลา
หลายป ทําใหเกิดสารเคมีตกคางในดิน สงผลดานสภาพแวดลอมและสุขภาพของผูบริโภค จากปญหาดังกลาวทําใหปจจุบัน
เกษตรกรบางรายหันมาใชสารสกัดจากพืชทดแทนการใชสารเคมี ขอดีของการใชสารสกัดจากพืชนั้น คือ สลายไดงาย และไม
ตกคางในสภาพแวดลอม แตขอเสีย คือ ตองใชปริมาณท่ีมาก และใชระยะเวลานานกวาจะสารจะออกฤทฺธิ์ ในปจจุบันไดมี
นักวิจัยพยายามคนควาหาสารจากธรรมชาตินํามาใชในการควบคุมวัชพืช ซึ่งพบวาสารเคมีภายในตนพืชหรือวัชพืชบางชนิด
สามารถมีบทบาทตอการเจริญเติบโตของพืชหรือวัชพืชชนิดอื่นได เรียกปรากฏการณนี้วา อัลลีโลพาที (allelopathy) และ
เรียกสารท่ีพืชหรือวัชพืชปลอยออกมาวา สารอัลลีโลพาที (allelopathics)  หรือสารอัลลีโลเคมิคอล (allelochemicals) 
โดยสารน้ีสามารถจะแสดงผลท้ังในดานการกระตุนหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นได (Rice, 1984; Rizvi and 
Rizvi, 1992) ปจจุบันมีการนําพืชท่ีมีสารอัลลีโลพาทีมาใชในระบบการปลูกพืชเพื่อควบคุมวัชพืช เชน การใชสารสกัดจาก
กางปลาขาว (Breynia retusa (Dennst.) Alston) ฉีดพนบนวัชพืชตนรัก (Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. 
Aiton), congress grass (Parthenium hysterophorus L), ลําโพง (Datura metal L.) และตีนตุกแก (Tridax 
procumbens L.) พบวาสารสกัดจากกางปลาขาวจะทําใหใบของวัชพืชดังกลาวไหมและเห่ียว โดยไมมีสงผลกระทบตอขาว 
และขาวฟาง (Rani et al., 2006) นอกจากน้ีมีการใชตนสาบเสือสดสับคลุกกับดินเพื่อควบคุมวัชพืชในนาขาว พบวามีผลทําให
ปริมาณวัชพืชลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งวัชพืชประเภท กก และประเภทใบกวาง (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ, 2559) จาก
รายงานการวิจัยขางตนจะเห็นไดวา พืชหรือวัชพืชบางชนิดสามารถสรางสารอัลลีโลพาทีแลวสงผลตอการงอกและการ
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เจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นไดนั้น ดังนั้นเราสามารถนํามาศึกษาประยุกตเพื่อพัฒนาเปนสารกําจัดวัชพืชในธรรมชาติได ซึ่งจะ
เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการควบคุมกําจัดวัชพืชเพ่ือลดการใชสารเคมีและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  

ในงานวิจัยครั้งนี้มีความสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากใบพืชในวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ไดแก บานบุรี แพงพวย 
รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณ ที่มีในทองถิ่นและหางายมาศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาที เนื่องจากมีรายงานพบวาสาร
สกัดดวยน้ําจากใบพญาสัตบรรณซึ่งเปนพืชท่ีอยูในวงศ Apocynaceae มีผลทําใหความยาวของปลายรากหอมลดลง และมีผล
ยับยั้งการแบงเซลลแบบไมโทซิส (mitosis) ที่ปลายรากหอม สวนการทดสอบในสภาพกระถาง พบวากรรมวิธีการรดดวยสารสกัด
สงผลทําให ตนกลาของกระถินยักษมีอาการแหงกรอบและตายภายในระยะเวลา 5 วัน โดยเฉพาะการรดดวยสารสกัดท่ีอัตราสวน 

1:20 สําหรับกรรมวิธีการฉีดพนสารสกัดและกรรมวิธีการนําสารสกัดคลุกกับดิน พบวาสารสกัดทุกอัตราสวนมีผลทําใหอัตราการรอด
ชีวิตของตนกระถินยักษลดลง โดยเฉพาะการใชสารสกัดท่ีอัตราสวน 1:20 จะทําใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของตนกระถินยักษในทั้ง
สองกรรมวิธีเหลือเพียง 30 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับชุดควบคุม (ธีรารัตน แชมชัยพร และวิศัลยา รัตนนุมนอย, 2561) ทําใหเกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาผลทางอัลลีโลพาทีในพืชวงศ Apocynaceae ชนิดอื่น ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาหาสารยับยั้ง
การเจริญเติบโตและเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะนําไปสูการสังเคราะหสาร และเพื่อพยายามนํามาใชประโยชนในการจัดการศัตรูพืช
ทางการเกษตร ทั้งโรค แมลง และวัชพืชตอไป 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อทดสอบผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสท่ีปลายรากหอม
2. เพื่อทดสอบผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ตอการเจริญเติบโตของกระถินยักษ

3. วิธีดําเนินการศึกษา

3.1 การเตรียมสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 
นําใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด ไดแก บานบุรี แพงพวย รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณ ผึ่งใหแหงที่

อุณหภูมิหอง จากน้ันนําไปปนละเอียดดวยดวยเครื่องบดไฟฟาแลวแชในน้ํากลั่นทีอ่ัตราสวน 1:20 (น้ําหนัก/ปริมาตร) เก็บไวที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนํามากรองผานผาขาวบางและกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นําสาร
สกัดที่ไดมาเจือจางดวยน้ํากลั่นใหไดอัตราสวน 1:20 

3.2 ขั้นตอนการทดลอง  
ในแตละการทดลองจะวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Desing (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา แบง

ออกเปน 2 การทดลองดังนี ้

 3.2.1 การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดตอกระบวนการแบงเซลล
แบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม 

นําหอมแชในสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae แตละชนิด โดยใหโคนของหอมแชอยูในสารสกัดตลอดเวลา 
และใชน้ํากลั่นเปนตัวควบคุม เมื่อเพาะหอมครบ 3 วัน ตัดปลายรากหอมยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใสลงในหลอด 
eppendrof ที่บรรจุ 1 N HCl ในอางน้ํารอนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 นาที วางปลายรากลงบนสไลด หยดสี
ยอม carbol fuchsin ลงบนเน้ือเย่ือราก แชทิ้งไวประมาณ 1-2 นาที และนําไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 100 
เทา และ 400 เทา 

บันทึกผลการทดลองโดยวัดความยาวรากหอม (เซนติเมตร) และนับระยะการแบงเซลล เพื่อคํานวณหาดัชนี
การแบงเซลล (Mitotic index, MI) 

3.2.2 การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดตอการเจริญเติบโตของกระถินยักษใน
สภาพกระถาง 

เตรียมดินขุยมะพราวนํามาผึ่งใหแหงในที่รม ปริมาณ 250 กรัมตอกระถาง และนําเมล็ดกระถินยักษเพาะลง
ในกระถางพลาสติกสีดําเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว จํานวน 20 เมล็ด แบงการทดสอบออกเปน 2 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 เมื่อ
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พืชอายุ 1 สัปดาห ฉีดพนสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae แตละชนิด ปริมาตร 50 มิลลิลิตรตอกระถาง ฉีดพนทุกวัน 
เปนระยะเวลา 14 วัน กรรมวิธีที่ 2 ใชใบแหงจากพืชวงศ Apocynaceae แตละชนิดมาคลุกกับดินในอัตราสวน 1:20 และ
เพาะเมล็ดกระถินยักษ จํานวน 20 เมล็ด ลงในกระถาง โดยท้ัง 2 กรรมวิธีจะทําการใหน้ําทางจานรองกระถางทุกวัน เปน
ระยะเวลา 14 วัน เมื่อครบกําหนดจึงทําการนับจํานวนตนกระถินที่รอดชีวิต และหาเปอรเซ็นตของพืชที่รอดชีวิต 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

4.1 ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม 
สารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae แตละชนิดมีผลทําใหความยาวของรากหอมลดลง โดยเฉพาะหอมที่แชใน

สารสกัดจากใบบานบุรีจะไมเกิดรากงอกออกมา (0 เซนติเมตร) สําหรับความยาวรากเฉลี่ยของหอมจากการแชในสารสกัดชนิด   
อื่น ๆ จะมีความยาวรากที่แตกตางกันโดยเรียงลําดับความยาวของรากหอมจากนอยไปหามากดังนี้ พญาสัตบรรณ (0.20 
เซนติเมตร) แพงพวย (0.27 เซนติเมตร) ลีลาวดี (0.33 เซนติเมตร) และรําเพย (0.53 เซนติเมตร) ตามลําดับ  (ตารางที่ 1)  

คา Mitotic Index (MI) เปนดัชนีท่ีใชในการวัดการเพิ่มจํานวนของเซลล และความถี่ของการแบงเซลล (Gadano et 
al., 2002; Fachinetto et al., 2007) ซึ่งจากการศึกษาผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด ตอการ
แบงเซลลแบบไมโทซิสในระยะตาง ๆ พบวาสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด มีผลทําใหการแบงเซลลใน
ระยะ M phase ลดลง และมีผลตอการลดลงของคา MI ดวย เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม แสดงวาสารสกัดจากใบพืชวงศ 
Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิดที่นํามาทดสอบมีผลยับย้ังการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม  สอดคลองกับการทดลอง
ของธีรารัตน แชมชัยพร และวิศัลยา รัตนนุมนอย (2561) ที่พบวาสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณดวยน้ํากลั่น ที่อัตราสวน 1:20 
1:40 และ 1:80 กรัม/มิลลิลิตร มีผลทําใหความยาวรากของหอม จํานวนเซลลในระยะ M phase และคา Mitotic Index (MI) 
ลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งการที่ความยาวรากของหอมลดลงนั้นเปนไปไดวาสารสกัดจากใบพืชนั้นสงผลตอการยับยั้งกิจกรรม
ของ cyclin-dependent kinase (CDK) โดยมีบทบาทควบคุมการเปลี่ยนระยะจาก G1 ไปเปน S หรือจากระยะ G2 ไปเปน
ระยะ M phase (Hopkins and Hüner, 2003) และสอดคลองกับรายงานของ Santos et al. (2015) ที่พบวาคา MI ที่ลดลง
จากการไดรับสารสกัดนั้นจะสามารถใชเปนหลักฐานบงบอกถึงปรากฏการณอัลลีโลพาทีระหวางพืชทีม่ีผลกระทบซ่ึงกันและกัน
หรือเกิดการรบกวนกระบวนการแบงเซลลและการงอกของรากพืชทดสอบได  

ตารางท่ี 1 ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ที่อัตราสวน 1:20 ตอความยาวรากหอม จํานวนเซลลใน
  ระยะตาง ๆ ของการแบงเซลลแบบไมโทซิสท่ีปลายรากหอมและดัชนีการแบงเซลล

ชนิดพืช 

ความยาวของ
รากหอมเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

จํานวนเซลลระยะไมโทซิส (M phase) ดัชนีการแบง
เซลล (%) ระยะ 

อินเตอรเฟส 
ระยะ 
โปรเฟส 

ระยะ 
เมทาเฟส 

ระยะ 
แอนาเฟส 

ระยะ 
เทโลเฟส 

Control 3.67±0.35a1/ 216.33 27.67 6.33 45 3 16.09±0.36a 

บานบุร ี 0.00±0.00c 0 0 0 0 0 0.00±0.00c 

แพงพวย 0.27±0.03bc 234 1.67 0 0 0 0.90±0.41c 

รําเพย 0.53±0.03b 191 6 0.33 0.33 0 3.66±1.24bc 

ลีลาวด ี 0.33±0.03bc 239 4 1.33 1.67 0.67 3.09±0.33bc 

พญาสัตบรรณ 0.20±0.00bc 249.33 15.33 0 0 0 5.92±2.42b 

C.V. (%) 39.75 - - - - - 27.27 
1/ ตัวอักษรท่ีอยูในคอลัมนเดยีวกนัตามดวยอักษรท่ีเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิตโิดย DMRT (p≤0.05)
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4.2 ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิด ตอการเจริญเติบโตของกระถินยักษในสภาพกระถาง 
หลังการฉีดพนสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด บนตนกระถินยักษ พบวาสารสกัดจากใบลีลาวดี

และบานบุรีจะทําใหตนกระถินยักษ มีจํานวนการรอดชีวิตนอยกวาชุดควบคุม โดยมีจํานวนตนพืชที่รอดชีวิตเฉลี่ยเทากับ 6.33 
และ 7.67 ตน ตามลําดับ ในสวนความยาวลําตนของกระถินยักษ พบวามีเพียงสารสกัดจากใบลีลาวดีเทานั้นที่สงผลตอความ
ยาวของลําตน (9.60 เซนติเมตร) สําหรับความยาวรากของตนกระถินยักษ พบวามีสารสกัดจากใบรําเพยและลีลาวดีที่สงเสริม
ความยาวของรากกระถินยักษ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม แตการแตกแขนงของรากกลับมีจํานวนนอยกวาชุดควบคุมและ
ในสารสกัดจากใบลีลาวดีจะมีผลทําใหใบกระถินยักษเหลือง (ตารางท่ี 2 และภาพที่ 1)  

สวนผลของการนําใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด มาคลุกกับดิน เพื่อดูการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของกระถินยักษ พบวาใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด จะทําใหจํานวนการรอดชีวิตของกระถินยักษลดลงเมื่อเทียบกับ
ชุดควบคุม โดยเฉพาะผลจากใบบานบุรี (2.67 ตน) และรําเพย (2.00 ตน) ตามลําดับ สําหรับผลการเจริญเติบโต
ทางดานลําตนของกระถินยักษ พบวาใบจากแพงพวย รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณคลุกดินมีผลทําใหความยาวลําตน
กระถินยักษลดลง แตใบจากบานบุรี แพงพวย รําเพย และลีลาวดี จะสงผลทําใหความยาวรากของกระถินยักษลดลงเมื่อเทียบ
กับตัวเปรียบเทียบ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 2) 

จากผลการทดลองจะเห็นไดวา ใบพืชวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด เมื่อทดสอบการฉีดพนและการคลุกดิน พบวา
ใบพืชทั้ง 5 ชนิด จะมีสารอัลลีโลพาทีอยู เพราะสงผลทําใหการรอดชีวิตของกระถินยักษลดลง รวมท้ังสงผลตอความยาวตน
และความยาวรากของกระถินยักษดวย แตการสงผลกระทบจะแตกตางกันตามชนิดของพืช ซึ่งสอดคลองกับรายงานของRice  
(1984) พบวาฤทธิ์ของสารอัลลีโลพาทีจากพืชชนิดหนึ่งจะมีผลกระทบกับพืชชนิดอื่น ๆ ไดนั้นตองขึ้นอยูกับชนิดของพืช สาย
พันธุ ความเขมขนของสาร รวมไปถึงความไวตอสารของพืชทดสอบดวย นอกจากนี้การทดสอบในดิน พบวาเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่มีผลตอการออกฤทธ์ิของสารอัลลีโลพาที ตามรายงานของ Kobayashi (2004) กลาววา เมื่อสารอัลลีโลพาทีจากพืชถูกปลอย
ลงสูดินอนุภาคของดินจะยึด (adsorption) โมเลกุลของสารไว ทําใหสารไมออกฤทธ์ิ การควบคุมวัชพืชในสภาพธรรมชาติจึงไม
ไดผลหรือไดผลนอยลง ไมเหมือนการทดสอบในหองปฏิบัติการ ดังนั้นสารอัลลีโลพาทีที่พืชปลดปลอยออกมาจะมีผลตอการ
งอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชขางเคียงไดมากหรือนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับคาความเปนกรดเปนดางของดิน การดูด
ซับ การเคลื่อนยาย และการยอยสลายสารอัลลีโลพาทีในดินอีกดวย (Inderjit, 2001)  

ตารางที่ 2  ผลของการฉีดพนสารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดทางใบท่ีมีตอการเจริญเติบโตของกระถินยักษใน
สภาพกระถาง 

ชนิดพืช จํานวนพืชที ่
ที่รอดชีวิตเฉลี่ย (ตน) 

เปอรเซ็นต 
ของพืชที่รอดชีวิต 

(%) 

ความยาวลําตน 
(เซนติเมตร) 

ความยาวราก 
(เซนติเมตร) 

Control 12.67±1.20a1/ 100 11.78±0.40a  7.18±0.44b  

บานบุร ี 7.67±1.45bc 60.53 12.46±0.39a 6.42±0.47b 

แพงพวย 10.67±1.20ab 84.21 11.13±0.32a 7.10±0.25b 

รําเพย 11.00±0.57ab 86.82 11.38±0.19a 8.73±0.60a 

ลีลาวด ี 6.33±1.33c 50.00 9.60±0.34b 10.00±0.52a 

พญาสัตบรรณ 9.67±0.88abc 76.32 11.12±0.63a 6.97±0.34b 

C.V. (%) 28.33 - 9.51 18.36 
1/ ตัวอักษรท่ีอยูในคอลัมนเดียวกันตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิตโิดย DMRT (p≤0.05) 
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ตารางที่ 3  ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดคลุกดิน ที่มตีอการเจรญิเตบิโตของกระถินยักษในสภาพกระถาง 

ชนิดพืช จํานวนพืชที ่
ที่รอดชีวิตเฉลี่ย (ตน) 

เปอรเซ็นต 
ของพืชที่รอดชีวิต 

(%) 

ความยาวลําตน 
(เซนติเมตร) 

ความยาวราก 
(เซนติเมตร) 

Control 7.33±0.67a 1/ 100 10.20±0.91a 6.13±0.82a  

บานบุร ี 2.67±0.33c 36.36 8.93±0.58ab 3.00±0.35c 

แพงพวย 5.33±0.33b 72.72 6.90±1.1bc 4.30±0.25bc 

รําเพย 2.00±0.58c 27.27 7.07±0.18bc 4.10±0.50bc 

ลีลาวด ี 5.33±0.33b 72.72 5.43±0.23c 4.40±0.71bc 

พญาสัตบรรณ 5.00±0.58b 68.21 5.70±0.55c 5.77±0.44ab 

C.V. (%) 42.84 - 23.26 6.72 
1/ ตัวอักษรท่ีอยูในคอลัมนเดียวกันตามดวยอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิตโิดย DMRT (p≤0.05) 

ก ข ค

ง จ ฉ

ภาพท่ี 1 ผลของการฉดีพนสารสกดัจากใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดทางใบทีม่ีตอการเจริญเติบโตของกระถินยักษใน
สภาพกระถาง 

(ก) น้ํากลั่น           (ข) สารสกัดจากใบบานบุรี      (ค) สารสกดัจากใบแพงพวย   
(ง) สารสกัดจากใบรําเพย      (จ) สารสกัดจากใบลีลาวดี      (ฉ) สารสกัดจากใบสัตตบรรณ 
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ภาพท่ี 2 ผลของใบพืชวงศ Apocynaceae 5 ชนิดคลุกดิน ที่มตีอการเจรญิเติบโตของกระถินยักษในสภาพกระถาง 
           (ก) น้ํากลั่น    (ข) ใบบานบุรี  (ค) ใบแพงพวย  (ง) ใบรําเพย  (จ) ใบลีลาวดี   (ฉ) ใบสัตบรรณ 

5. บทสรุป
1. สารสกัดจากใบพืชวงศ Apocynaceae 4 ชนิด ไดแก แพงพวย รําเพย ลีลาวดี และพญาสัตบรรณมีผลทําให

ความยาวรากของหอม จํานวนเซลลในระยะ M phase และคา MI ลดลง สวนสารสกัดจากใบบานบุรีจะไมทําใหรากหอมเกิด
การงอก  

2. ใบพืชจากวงศ Apocynaceae ทั้ง 5 ชนิด จะมีสารอัลลีโลพาทีอยู สงผลทําใหจํานวนการรอดชีวิต ความยาวตน
และความยาวรากของกระถินยักษลดลง แตการออกฤทธ์ิจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของพืช สายพันธุ ความเขมขนของสาร 
ความไวตอสารของพืชทดสอบ และคุณสมบัติของดิน 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทางมหาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีไดใหทุนโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน

และความเปนเลิศทางวิชาการ ประจําป 2563 เพื่อเปนทุนสนับสนุนในการทํางานวิจัย 

7. เอกสารอางอิง
เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ธนัชสัณหพูนไพบูลยพิพัฒน และกมลภรณ บุญถาวร. (2559). ผลของสารสกัดดวยน้ําจากสาบเสือตอพืช

ทดสอบและการใชตนคลุกดิน เพื่อควบคุมวัชพืชในนาขาว. วารสารวิชาการเกษตร, 34 (3), 224-252. 
ธีรารัตน แชมชัยพร และวิศัลยา รัตนนุมนอย. (2561). ผลของสารสกัดจากใบพญาสัตบรรณตอการแบงเซลลแบบไมโทซิสของ

รากหอมและการเจริญเติบโตของกระถินยักษ . การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา “วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น”. คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระหวาง วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2561, 651-661. 

ก ข ค

ง จ ฉ
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การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบ 
กลวยไมรองเทานารี สกุล Paphiopedilum spp. บางชนิด 

นวลปรางค ไชยตะขบ1*, บัวบาง ยะอูป2, อัมรา หลาวงษา2 และ วีระศรี เมฆตรง1 

1ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ 
2สถานีวิจัยดอยปุย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, เชียงใหม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email rdgnrp@ku.ac.th

บทคัดยอ 

รองเทานารีเปนกลวยไมที่มีลักษณะสวยงาม เปนไมประดับกระถางที่มีคุณคาและพืชพรรณหายาก การศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยา การเจริญเติบโตและกายวิภาคของใบเปนขอมูลสําคัญสามารถใชจัดจําแนกพืชไดเพื่อใชประโยชนตางๆ ได โดย
รองเทานารีสกุล Paphiopedilum จํานวน 4 ชนิด ไดแก รองเทานารีอินทนนท เหลืองกระบี่ คางกบ และสุขะกุล ซึ่งปลูกใน
โรงเรือนท่ีสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาลักษณะและการเจริญเติบโตของใบจากจํานวนใบ ความกวาง และความ
ยาวของใบ ระหวางเดือนกันยายน 2561 – ตุลาคม 2562 และศึกษากายวิภาคของใบดานตัดขวาง พบวาใบของรองเทานารีมีการ
เจริญเติบโตที่ชามากทั้งจํานวนใบ ความกวางและความยาวของใบ และลักษณะรูปรางของใบ สีสัน ลวดลายที่ปรากฏของแผนใบ มี
ความแตกตางกัน สวนลักษณะทางกายวิภาคของใบจากลักษณะเนื้อเยื่อช้ันผิวดานบนและลาง และทอลําเลียงบริเวณเสนกลางใบ
ของแผนใบภาคตัดขวาง พบวาใบของรองเทานารีประกอบดวยเซลลที่มีลักษณะทางกายวิภาคท่ีเปนลักษณะเฉพาะในแตละชนิด 
โดยลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะลวดลายของใบจะพบเซลลที่มีรงควัตถุ จึงสามารถใชจัดแบงกลุมตามลักษณะนี้ไดทั้งในลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาและลักษณะกายวิภาค ซึ่งใชประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานในการระบุและจัดจําแนกชนิดของรองเทานารีได   

คําสําคัญ: รองเทานารี  สัณฐานวิทยา  กายวิภาค  ใบ  การเจรญิเติบโตของใบ 
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Study on morphology, growth and anatomical characters of leaf  
in some lady’s slipper orchids (Paphiopedilum spp.) 

Nuanprang Chiatakhob1*, Buabang Ya-oop2, Amara Lawongsa2 and Weerasri Mektrong1 

1Agricultural Research and Technology Transfer Center, Faculty of Agriculture, Kasetsart 
University, Bangkok 

2DoiPui Research Station, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, ChiangMai 
*corresponding author: email rdgnrp@ku.ac.th

Abstract 

Lady’s slipper is an attractive orchid and valued ornamental pot, and rarely endangered plant. The 

study on growth and anatomical characteristics is also an important data for using identification and 

classification in plants. Paphiopedilum of 4 species: Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein, Paphiopedilum 
exul (Ridl.) Rolfe, Paphiopedilum callosum (Rchb.F.) Pfitz., and Paphiopedilum sukhakulii Schoder & Senghas 

were collected at greenhouse in DoiPui Research Station, Chiangmai province. Leaves of them were studied 

growth by data collecting of leaf number, leaf width and length between September 2018 – October 2019, 

and morphological and anatomical characteristics. The result showed that the leaves slowly grew in number 

of leaf, and leaf width and length. Addition, leaf shape, leaf color, and leaf spot and marking of them were 

founded obviously differences. As leaf anatomical characteristics which were studied by using leaf blade cut-

in cross section method, cells and tissues in upper and lower epidermis, and vascular bundle in midrib were 

found that each species has specific in those. Particularly, the anatomical characteristic deal with the leaf 

spot and marking was finding of idioblast cells. These can be able to arrange into groups by each 

morphological and anatomical characteristics in basic data for species identification and classification. 

Keywords: lady’s slipper, morphology, anatomy, leaf, leaf growth 
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บทนํา 
กลวยไมมีหลากหลายชนิด รองเทานารีสกุล Paphiopedilum เปนกลวยไมชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยหลาย

ชนิด และมีการนําเขาเพื่อนํามาปลูกประดับตบแตง รวมท้ังมีการลักลอบนํากลวยไมรองเทานารีออกจากปาเพื่อการจําหนายท้ังใน
ระดับทองถิ่นและสงออกตางประเทศจํานวนมาก จึงอาจทําใหกลวยไมรองเทานารีในปาธรรมชาติมีจํานวนลดลงจนอาจใกลจะสูญ
พันธุ อีกประการหนึ่ง กลวยไมรองเทานารีเพิ่มปริมาณตนโดยการกระจายพันธุตามธรรมชาติยากมาก เพราะการออกดอก ติดฝก
ติดเมล็ดนอย และเมล็ดไมสามารถงอกไดเองเน่ืองจากไมมีอาหารสะสมจึงจําเปนตองอาศัยอาหารจากภายนอกมาชวยในการ
พัฒนาการเจริญเติบโต ประกอบกับเมล็ดมีขนาดเล็กมาก งายตอการปลิวไปตามลม จึงมีเพียงบางสวนเทานั้นซึ่งมีปริมาณนอยมาก
ที่สามารถงอกไดตามธรรมชาติในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม จึงทําใหกลวยไมบางชนิดใกลสูญพันธุ กลวยไมรองเทานารีมีการ
เจริญเติบโตแบบการแตกกอหรือซิมโพเดียม (sympodium) โดยสวนใหญมักคิดวา ตนที่ผลิดอกและเร่ิมรวงโรยแลว จึงจะแตก
หนอใหมออกมาทดแทนเพ่ือทําใหกอแนนขึ้น การขยายพันธุโดยไมมีการผสมเกสรจึงยังทําไดโดยการแยกกอ อยางไรก็ตามรองเทา
นารีบางชนิดสามารถขยายพันธุและผสมขามพันธุจนทําใหสามารถไดลูกผสม และสามารถใชขยายพันธุเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย โดย
ใชเปนสายพันธุลูกผสมได สถานีวิจัยดอยปุยไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดรวบรวมพันธุรองเทานารีบางชนิดไว รวมท้ังผสม
พันธุและขยายพันธุไดสายพันธุลูกผสมจํานวนหน่ึง จึงนาจะเกิดประโยชนตอเกษตรกรหรือผูสนใจปลูกเพื่อนําไปขยายการตอยอด
ไดตอไปในอนาคต 

ใบเปนสวนประกอบของพืชที่สําคัญมีหนาที่ในการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารใหกับตนพืช ใบตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมมากกวาสวนอ่ืนๆ ลักษณะของใบจึงสะทอนถึงการปรับตัวของพืชและอิทธิพลของสภาพแวดลอมที่
พืชอาศัยอยู การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางกายวิภาคของพืชจึงสงผลตอการเจริญเติบโตและกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช 
ดังนั้นขอมูลที่เกี่ยวของกับการปรับตัวจึงเปนสิ่งจําเปนในการอนุรักษพันธุพืชและการใชประโยชนในทางการคา การศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาเปนวิธีการที่งาย สะดวก และคาใชจายนอย และการศึกษากายวิภาคก็เขนกันถึงแมวาจะใชเทคนิคท่ีมากขึ้น แต
สไลดถาวรของตัวอยางพืชสามารถเก็บไวศึกษาไดนานเพ่ือใชเปนตัวอยางเปรียบเทียบกับพืชที่ตองการตรวจสอบความถูกตองของ
ชนิดตอไปได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคและการเจริญเติบโตของใบกลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum spp. 

จํานวน 4 ชนิด ไดแก รองเทานารีอินทนนท เหลืองกระบี่ คางกบ และสุขะกุล 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ตนกลวยไมรองเทานารี สกุล Paphiopedilum spp. จํานวน 4 ชนิด ในหมวดยอย Paphiopedilum จํานวน 2 ชนิด 

ไดแก รองเทานารีอินทนนท (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein) และเหลืองกระบ่ี (Paphiopedilum exul (Ridl.) 
Rolfe) และในหมวดยอย Barbata จํานวน 2 ชนิด ไดแก รองเทานารีคางกบ (Paphiopedilum callosum (Rchb.F.) Pfitz.) 
และสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii Schoder & Senghas) ปลูกในโรงเรือนของสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม 
(18°48'39"N 98°53'5"E ที่ระดับความสูง 1,250 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง) นํามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
(morphology) โดยการสังเกต ถายภาพ บันทึกขอมูลลักษณะและการเจริญเติบโตของใบ ในดานจํานวนใบ ความกวางและความ
ยาวของใบ และศึกษาลักษณะทางกายวิภาค (anatomy) โดยการเก็บตัวอยางใบสดที่เจริญเต็มท่ีประมาณใบท่ี 3-5 บริเวณโคนใบ 
ทําการศึกษาเน้ือเยื่อบริเวณเสนกลางใบ (midrib) และขอบใบ (margin) ของแผนใบดานตัดขวาง ตามวิธีการของ Umroong 
(2018) ณ หองปฏิบัติการฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 
ศึกษาดวยกลองจุลทรรศน (AmScope MDC200 with a 10X-lense) ที่กําลังขยาย 4-40x ถายภาพและบรรยายลักษณะของ
เนื้อเยื่อตางๆ เชิงเปรียบเทียบในแตละชนิดของรองเทานารีที่ทําการศึกษา  
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ผลการศึกษา 

การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบรองเทานารีในสกุล Paphiopedilum ในหมวดยอย 
Paphiopedilum จํานวน 2 ชนิด ไดแก รองเทานารีอินทนนท (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein) และเหลืองกระบี่ 
(Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe) และในหมวดยอย Barbata จํานวน 2 ชนิด ไดแก รองเทานารีคางกบ (Paphiopedilum 
callosum (Rchb.F.) Pfitz.) และสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii Schoder & Senghas) พบวา ลักษณะของตนและ
สัณฐานวิทยาของใบของรองเทานารีทั้ง 4 ชนิด มีความตกตางกัน ดังภาพที่ 1 โดยรองเทานารีอินทนนทมีจํานวนใบและความยาว
ใบมากท่ีสุดเทากับ 8 ใบตอตนและ 39.9 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนใบเฉลี่ย 3.8 ใบ ลักษณะเปนรูปใบหอก (lanceolate) 
กวางเฉลี่ย 2.7 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 30.5 เซนติเมตร ปลายใบมน (obtuse) ขอบใบเรียบ (entire) โคนใบสอบเรียว (attenuate) 
ใบมีสีเขียวเปนมัน ไมมีลาย แตมีจุดประสีมวงเขมที่โคนใบดานลาง สวนเหลืองกระบี่ มีจํานวนใบและความยาวใบมากที่สุดเทากับ 
6 ใบตอตนและ 28.3 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนใบเฉลี่ย 3.9 ใบ มีลักษณะเปนรูปหอกแกมรูปไข (ovate-lanceolate) กวาง
เฉลี่ย 1.8 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 19.9 เซนติเมตร ปลายใบมน (obtuse) ขอบใบเรียบ (entire) โคนใบสอบเรียว (attenuate) ใบมี
สีเขียวเขมเปนมันไมมีลาย ขณะท่ีคางกบมีจํานวนใบและความยาวใบมากท่ีสุดเทากับ 7 ใบตอตนและ 21.2 เซนติเมตร ตามลําดับ 
จํานวนใบเฉลี่ย 4.0 ใบ ลักษณะเปนรูปขอบขนาน (oblong) กวางเฉลี่ย 3.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 16.4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
(acute) ขอบใบเรียบ (entire) โคนใบสอบเรียว (attenuate) ใบมีสีเขียวสลับเขียวออน เปนลายตารางคลายหินออน และสุขะกุลมี
จํานวนใบและความยาวใบเทากับ 5 ใบตอตน และ 18.6 เซนติเมตร ตามลําดับ ลักษณะเปนรูปขอบขนาน (oblong) กวางเฉลี่ย 
3.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 14.7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม (acute) ขอบใบเรียบ (entire) โคนใบสอบเรียว (attenuate) ใบมีสี
เขียวสลับเขียวออน เปนลายตารางคลายหินออน (ตารางท่ี 1)  

สวนการเจริญเติบโตของใบท้ัง 4 ชนิด ตั้งแตเดือนกันยายน 2561 – เดือนตุลาคม 2562 เปนไปอยางชาๆ มีจํานวนใบ
ตั้งแต 4-7 ใบ ความยาวใบ 15-30 เซนติเมตร ความกวางใบ 2-3 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2 และ 3) และมีการแตกหนอใหเห็นในชวง
เดือนกรกฎาคม 2561 จํานวนใบเฉลี่ยของรองเทานารีสกุล Paphiopedilum ทั้ง 4 ชนิด มีคาเฉลี่ยประมาณ 3 – 5 ใบ โดยมี
จํานวนใบมากที่สุด เทากับ 7 ใบ และเมื่อตนมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการแตกหนอออกดานขางประมาณใบที่ 2 – 4 ของตน ใบ
ของรองเทานารีคางกบและสุขะกุลมีความอวบหนากวารองเทานารีอินทนนทและเหลืองกระบ่ี  ใบของรองเทานารีทั้ง 4 ชนิด มี
ลักษณะแผนใบเปนแบบ bifacial โดยใบดานบนและลางมีความแตกตางกันของสี ลวดลาย และมี midrib ใหเห็นอยางชัดเจน ดัง
ภาพที่ 1 

ตารางท่ี 1 ขนาดและจํานวนใบเฉลี่ยของกลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum spp. 4 ชนิด  (n=20) 
ชนิดรองเทา
นารี 

จํานวน (ใบ) ความกวาง (ซม.) ความยาว (ซม.) 
สูงสุด เฉลี่ย SD สูงสุด เฉลี่ย SD สูงสุด เฉลี่ย SD 

อินทนนท 8 3.8 1.38 3.8 2.7 0.38 39.9 30.5 3.02 
เหลืองกระบี่ 6 3.9 1.07 2.7 1.8 0.18 28.3 19.9 1.76 
คางกบ 7 4.0 1.20 4.8 3.5 0.55 21.2 16.4 2.26 
สุขะกุล 5 3.3 0.81 5.2 3.5 0.87 18.6 14.7 2.18 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะตนและสณัฐานวิทยาของใบกลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum spp. 4 ชนิด สเกลบาร = 1 ซม. 

อินทนนท (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein) 

เหลืองกระบี่ (Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe) 

คางกบ (Paphiopedilum callosum (Rchb.F.) Pfitz.) 

สุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii Schoder & Senghas) 
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เมื่อศึกษาลักษณะกายวิภาคดานตัดขวางของแผนใบรองเทานารีทั้ง 4 ชนิด พบวา ผิวใบดานบน (adaxial) หรือ upper 
epidermis มีคิวตินปกคลุมดานนอกสุด ไมมี trichome ถัดมาเปนช้ัน epidermis เซลเปนเกือบสี่เหลี่ยมเรียงเปนแถวเดียว 
(uniseriate) ผิวใบดานลาง (abaxilal) มีคิวติน เซลในช้ัน epidermis มี stomata และ guard cells อยูในระนาบเดียวกัน เสน
กลางใบ (midrib) แทรกอยูในช้ันมีโซฟลล (mesophyll) ของใบ ประกอบดวยเนื้อเยื่อไซเล็ม (xylem) เรียงตัวอยูดานบน โฟลเอ็ม 
(phloem) เรียงตัวอยูทางดานลาง เปนมัดทอลําเลียงแบบเคียงขาง (collateral bundle) ถูกลอมรอบดวยเย่ือหุมมัดทอลําเลียง 
(bundle sheath cell) และพบวารองเทานารีในหมวดยอย Paphiopedilum จํานวน 2 ชนิด คือ รองเทานารีอินทนนทและ
เหลืองกระบี่ ไมพบรงควัตถุ (idioblast) เหมือนที่พบในหมวดยอย Barbata จํานวน 2 ชนิด คือ รองเทานารีคางกบและสุขะกุล ดัง
ภาพที่ 4-6 และตารางที่ 2  

อินทนนท เหลืองกระบี ่

คางกบ สุขะกุล 

ภาพท่ี 2 จํานวนใบเฉลี่ยของรองเทานารีสกลุ Paphiopedilum จํานวน 4 ชนิด คือ A) อินทนนท (Paphiopedilum villosum 
(Lindl.) Stein) B) เหลืองกระบี ่(Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe) C) คางกบ (Paphiopedilum callosum (Rchb.F.) 
Pfitz.) และ D) สุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii Schoder & Senghas) ระหวางเดือนกันยายน 2561 – ตุลาคม 2562 
(n=20) 
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ความกวางของใบ ความยาวของใบ 

A 

B 

C 

D 

ภาพท่ี 3 ลักษณะการเจริญเติบโตดานความกวางและความยาวของใบ ของใบรองเทานารีสกุล Paphiopedilum จํานวน 4 ชนิด 
คือ A) อินทนนท B) เหลืองกระบี ่C) คางกบ และ D) สุขะกุล ระหวางเดือนกันยายน 2561 – ตุลาคม 2562 (n=20) 
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Vascular bundle in vein Stomata Idioblast/pigment 

A 

B 

C 

D 

ภาพท่ี 5 ลักษณะกายวิภาคของใบดานตัดขวางของกลวยไมรองเทานารีสกลุ Paphiopedilum spp. 4 ชนิด ดังนี้ A) รองเทานารี
อินทนนท (Paphiopedilum villosum) B) รองเทานารีเหลืองกระบ่ี (Paphiopedilum exul) C) รองเทานารีคางกบ 

(Paphiopedilum callosum) และ D) รองเทานารีสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii) กําลังขยาย 40X 
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ลักษณะขอบใบของรองเทานารีทีศ่ึกษา พบวา ขอบใบของรองเทานารีทั้ง 4 ชนิด มีความแตกตางกัน โดยรองเทานารีอิน
ทนนทมีขอบใบแบบตรง เหลืองกระบ่ีเปนแบบตั้งข้ึน สวนคางกบและสุขะกุลเปนแบบขอบลง ดังภาพท่ี 6  

A

B 

C 

D 

ภาพท่ี 6 ลักษณะกายวิภาคของขอบใบ (Margin of leaf blade) ดานตัดขวางของกลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum 
spp. 4 ชนิด ดังนี้ A) รองเทานารีอินทนนท (Paphiopedilum villosum) B) รองเทานารีเหลืองกระบ่ี (Paphiopedilum exul) 
C) รองเทานารีคางกบ (Paphiopedilum callosum) และ D) รองเทานารีสุขะกุล (Paphiopedilum sukhakulii) กําลังขยาย

10X และ 40X 
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ตารางที่ 2 ลักษณะของแผนใบและเนื้อเยื่อตางๆ ภายในใบภาคตัดขวางของรองเทานารีสกุล Paphiopedilum spp. 4 ชนิด 

ลักษณะของเซลลและเนื้อเยื่อ อินทนนท เหลืองกระบี ่ คางกบ สุขะกุล 
Leaf blade, bifacial + + + + 
Cuticle with thickened layer (adaxial) + - + + 
Cuticle with thickened layer (abaxial) + + + + 
Epidermal cells, Uniseriate epidermis (adaxial) + + + + 
Epidermal cells, Uniseriate epidermis (abaxial) + + + + 
Epidermal cells with thickened walls (adaxial) + - + + 
Epidermal cells with thickened walls (abaxial) + + + + 
Midrib, curvilinear, composed of one vascular bundle + + + + 
Vascular bundle arrangement, single row   + + + + 
Vascular bundle, Collateral closed  + + + + 
Vascular bundle with outer sheath + + + + 
Spongy cells + + + + 
Palisade cells + + + + 
Idioblast - - + + 
Leaf margin, curved up (/), curved down (\) - / \ \ 

+ = พบ,  - = ไมพบ 

อภิปรายผล 
กลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum spp. จํานวน 4 ชนิด ไดแก รองเทานารีอินทนนท เหลืองกระบี่ คางกบ และ

สุขะกุล มีลักษณะการเจริญเติบโตของใบที่ชามาก และมีขยายพันธุดวยการแตกหนอ (symposium) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของทั้ง 4 ชนิด พบความแตกตางกันของแตละชนิด ซึ่งสอดคลองกับ คณิน (2551) ที่ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของใบรองเทานารี และจัดทํารูปวิธานจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบวา รองเทานารีอินทนนทและเหลืองกระบี่อยูกลุมเดียวกัน
โดยใบมีรูปรางแบบรูปแถบ (linear) ทั้งนี้สามารถแยกเปนคนละชนิดดวยลักษณะสีใบ โดยใบของรองเทานารีอินทนนทมีสีเขียวเขม
เปนมัน และใบเหลืองกระบี่มีสีเขียวเขม ขณะที่รองเทานารีคางกบและสุขะกุลอยูในกลุมใบมีรูปรางแบบรูปใบหอก ( lanceolate) 
และแยกโดยลักษณะของแผนใบ ซึ่งรองเทานารีคางกบมีแผนใบเปนรูปใบหอกแกมรูปไข (ovate-lanceolate) สวนใบสุขะกุลมี
แผนใบเปนรูปใบหอก (lanceolate) และมีสัดสวนความกวาง : ความยาวของแผนใบประมาณ 1 : 4 เทากัน สวน Gogoi, K. 
(2015) ไดจําแนกรองเทานารีอินทนนท (Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein) ออกจากรองเทานารี P. venustum จาก
ลักษณะท่ีดาน abaxial เปนสีเขียวออนและมีประท่ีสวนโคนใบ ปากดอกและ staminode ไมมีเสน vein สีเขียว และ P. 
spicerianum ดวยลักษณะของกลีบนอกบน (dorsal sepal) สีเขียวออนถึงเหลืองออน มีแถบสีแดงมวงเขมตรงกลางและขางๆ 
staminode ไมมีขอบสวนลาง (เวา) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบ ไดแก รูปราง ขอบใบ ปลายใบ โคนใบ สีสัน และลวดลายท่ี
ปรากฏบนแผนใบ สามารถนํามาจัดทํารูปวิธานวิเคราะหชนิดของใบรองเทานารีได แตไมสามารถแยกความแตกตางระหวางรองเทา
นารีชนิดพันธุลุกผสมกับพันธุพอหรือแมได สวนลักษณะทางกายวิภาคของใบน้ัน มีลักษณะเฉพาะของแตละชนิด ไดแก จํานวนช้ัน
เซลลของ mesophyll แตไมสามารถนํามาจัดรูปวิธานวิเคราะหของชนิดใบรองเทานารีไดอยางชัดเจน (อรพรรณ และคณะ, 2551) 
อยางไรก็ตาม ลักษณะทางกายวิภาคของใบเปนลักษณะหน่ึงที่มีความสําคัญในการสนับสนุนการจัดจําแนกชนิดของพืช ซึ่งมี
ความสัมพันธกับการปรับตัวทางนิเวศวิทยาและถิ่นที่อยูอาศัยของพืช ตัวอยางเชน กลวยไมอิงอาศัยที่ขึ้นตามชายฝงบนเกาะ มี 
cuticle ที่หนาเปนโครงสรางที่ปรับตัวใหเขากับชายฝงที่แสงมีรังสีมากเพื่อลดการคายน้ําของใบ โดยปกคลุมช้ันผิวใบที่เปนแบบ 
uniseriate (Rindyastuti et al., 2018) รูปรางของเซลผิวใบ (epidermal cells) ทั้งสองดานของกลวยไมสวนใหญเปนสี่เหลี่ยม
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จตุรัส ผืนผา จนถึงมีหลายเหลี่ยม (polygon) 4-6 เหลี่ยม นอกจากน้ียังพบวามีรูปรางแบบอื่น ไดแก isodiametric หรือ 
elongated เปนตน เชนเดียวกัน stomata พบวามีหลายแบบ ไดแก cyclocytic anomocytic pentacytic tetracytic และ 
paracytic โดยบางชนิดพบทั้งสองดานของผิวใบ บางชนิดพบอยูดานใตใบ (abaxial) เพียงดานเดียว สวนความยาวของเซลคุม 
(guard cell) และ subsidiary มีความแตกตางกันในแตละชนิด โดยจํานวนของ stomata ดานบน (adaxial) มีนอยกวาดานใตใบ 
ขณะที่พบ glandular trichome ดานบนมากกวาดานใตใบ ซึ่งลักษณะกายวิภาคตางๆ ของผิวใบสามารถนํามาใชเปนคียในการ
แบงแยกชนิดของกลวยไมได (Saensouk, S., & Saensouk, P., 2020)  

ชนิดของรองเทานารีในสกุล Paphiopedilum มีความสัมพันธทางพันธุกรรมอยางใกลชิดแตก็มีลกัษณะความแตกตางกัน
อยางชัดเจนทางกายภาพและถิ่นท่ีอยูอาศัย เพื่อความเขาใจในความหลากหลายของลักษณะใบและการปรับตัวจึงทําการศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยา โครงสรางกายวิภาค และการเจริญเติบโตของใบ ซึ่ง Guan et al. (2011) พบวา ความแตกตางของลักษณะ
ใบและการปรับตัวตอสภาพแวดลอมของรองเทานารีสกุล Paphiopedilum และ Cypripedium แสดงใหเห็นถึงความสามารถใน
การดํารงชีวิตตอสภาพแวดลอมเฉพาะตามถิ่นที่อยูอาศัย และ Saensouk, S., & Saensouk, P. (2020) ศึกษากายวิภาคของผิวใบ
ของกลวยไมบริเวณกลางใบและขอบใบซึ่งพบความแตกตางของผิวใบในสวนชนิดของ stomata การมีเซล secretory ลักษณะของ 
grandular trichome ชนิดของ crystal รูปรางเซลผิวใบ ความยาวของเซลคุม และความหนาแนนของ trichome บนผิวใบดาน 
adaxial ซึ่ งสามารถใช เปนขอมูลทาง taxonomy เปน  key เพื่ อแยกชนิดของกลวยไม  7 สกุล  ไดแก  Aerides 1 ชนิด 
Cymbidium 2 ชนิ ด  Dendrobium 4 ชนิด  Eulophia 1 ชนิ ด  Geodorum 1 ช นิด  Grammatophyllum 1 ชนิ ด  และ 
Rhynchostylis 3 ชนิด ในสวนรองเทานารีสกุล Paphiopedilum นั้น คณิน (2551) ไดศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาค
ของใบรองเทานารี โดยศึกษาบริเวณตรงกลางแผนใบเพื่อศึกษาเน้ือเยือ่ช้ันผวิและเนื้อเยื่อดานตัดขวางของแผนใบ พบวา ใบรองเทา
นารีเหลืองกระบี่ เนื้อเยื่อช้ันผิวดานบนของแผนใบ (upper epidermis) ประกอบดวยเซลลเนื้อเย่ือช้ันผิว (epidermis cell) รูป
หกเหลี่ยม มีลักษณะใส เน้ือเยื่อช้ันผิวดานลาง (epidermis cell) รูปหกเหลี่ยมมีลักษณะใส มุมทุกดานคอนขางมน ปากใบไมมี
เซลลขางเซลลคุมลอมรอบ มีจํานวน 508 ปากใบ ตอพื้นท่ี 1 ตารางเซนติเมตร ขนาดของเซลลเนื้อเยื่อช้ันผิวดานลางเล็กกวาเซลล
เนื้อเยื่อช้ันผิวดานบน เมื่อแผนใบถูกตัดดานขวาง (cross section) พบรองใบเปนมุมกวาง ประกอบดวย เซลลเนื้อเยื่อช้ันผิวที่มี
ลักษณะใส รูปรางยาวเรียงตัวชิดติดกัน 1 แถว (uniseriate epidermis) ถัดลงมาเปนเนื้อเย่ือมีโซฟลล (mesophyll) ของใบ 
ประกอบดวยเซลลแพลิเซดพาเรงคิมา (palisade parenchyma) รูปรางเปนแทงยาว เรียงตัวกันในแนวตั้ง จํานวน 2-3 ขั้น มีคลอ
โรพลาสตสีเขียวอยูภายในเซลลและเซลลสปองจีพาเรงคิมา (spongy parenchyma) มีรูปรางท่ีไมแนนอนเรียงตัวกันอยางหลวมๆ 
อยูทางดานลาง 3-4 ช้ัน มีคลอโรพลาสตอยูภายในเซลล บริเวณเสนกลางใบ (midrib) ประกอบดวยทอลําเลียงท่ีมีไซเล็ม (xylem) 
อยูทางดานบน โฟลเอ็ม (phloem) อยูทางดานลาง เปนมัดทอลําเลียงแบบเคียงขาง (collateral bundle) ถูกลอมรอบดวยเย่ือ
หุมมัดทอลําเลียง (bundle sheath) ดานลางสุดของใบคือ เนื้อเยื่อช้ันผิวดานลาง มีรูปรางยาวเรียงติดกัน ขนาดเล็ก เรียงซอนกัน 
2 แถว เปนเนื้อเยื่อช้ันผิวซอน (multiseriate epidermis) ใบรองเทานารีคางกบ สุขะกุล และอินทนนท พบวา เนื้อเยื่อช้ันผิว
ดานลางของแผนใบ มีจํานวน 212  152 และ 120 ปากใบ ตอพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งมีการพบปากใบที่เนื้อเยื่อ
ช้ันผิวดานบนในใบรองเทานารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor) โดยแทรกอยูระหวางเซลลเนื้อเยื่อช้ันผิว จํานวน 198 
ปากใบ ตอพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร  

Guan et al. (2011) ศึกษาโครงสรางกายวิภาคของใบรองเทานารีสกุล Paphiopedilum และ Cypripedilum ซึ่งมี
ความใกลชิดกันทางพันธุกรรม เพื่อดูความสัมพันธกับความทนแลง สกุลล 3 ชนิด พบวา รองเทานารีสกุล Paphiopedilum มี
ลักษณะในการทนแลงไดดี โดยมีใบท่ีอวบ cuticle ที่ผิวใบหนา เซล epidermis ดานบนใบ (adaxial) ใหญ stomata อยูในระดับ
ต่ํากวาผิวใบและเปนชนิด suken stomata รวมทั้งมีลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีชวยใหปรับตวัเขากับพ้ืนที่แหงแลงและขาดธาตุอาหาร
ในถิ่นอาศัยแบบหินโผล ไดแก ใบมีอายุ (leaf lifespan) นานกวา น้ําหนักแหงตอพื้นท่ี (leaf dry mass per area) ประสิทธิภาพ
การใชน้ํา (water use efficiency และ leaf construction cost) สูงกวา และมี leaf nitrogen concentration, phosphorus 
concentration, mass-based light-saturated photosynthetic rate และ photosynthetic nitrogen use efficiency ต่ํา
กวา สกุล Cypripedilum ซึ่งใบมีลักษณะที่ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีดินอุดมสมบูรณ มีน้ําและอุณหภูมิตามฤดูกาล ซึ่งใบของ
รองเทานารีสกุล Paphiopedilum ทั้ง 4 ชนิดในการศึกษาคร้ังนี้มีลักษณะของ stomata อยูที่ระดับผิวใบดานใตใบ ลักษณะทาง
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กายวิภาคของกลวยไม ที่มักใชในจําแนกในหลายๆ ชนิด ไดแก เนื้อเย่ือในช้ันเซล epidermis ที่เปนแบบ single-layered 
epidermis การพบ  stomata ใน  abaxial side เพี ย งด าน เดี ย ว  หรือการมี  primary pit field ขนาด ใหญ ใน เนื้ อ เย่ื อ 
chlorenchyma เปนตน กลวยไมสกุล Cattleya ไดแก C. caulescens และ C. endsfeldzii ซึ่งเปนกลวยไมที่พบวาอยูในบัญชี
แดงชนิดใกลสูญพันธุในประเทศบราซิล มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกลเคียงกันจึงอยูในหมวดยอยของสกุลนี้ (Ribeiro et al., 
2020) ใชลักษณะของการทนแลง (xeromorphic)  

นอกจากนี้มีการศึกษาในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เชน Ferrari et al. (2014) ไดศึกษาลักษณะกายวิภาคของใบและกานชอดอก 
ในพืชตระกูล Rapateaceae เพื่อแยกชนิดของพืชบางชนิด พบวา วงศ Monotrema สามารถใชลักษณะของเนื้อเยื่อช้ันผิวและทอ
มัดลําเลียงในการจําแนกได สวน Stegolepis ใชความหนาของผนังเซลลในเนื้อเย่ือช้ันผิวและ plicate chlorenchyma และ 
Saxofriderica ใชลักษณะของ papillate ในเซลลช้ันผิว ซึ่งบางลักษณะสามารถจัดจําแนกพืชไดในระดับ tribe ในบาง species 
โดยมีลักษณะและโครงสราง (form and structure) ของมัดทอลําเลียง บริเวณ midrib ที่แตกตางกัน เชน midrib รูปตรงมีทอ
ลําเลียงขนาดใหญ 1 มัด แลวลอมรอบดวยขนาดเล็ก 4 มัด หรือ midrib เสนโคงมีทอลําเลียงขนาดใหญ 1 มัด และขนาดเล็ก 2 3 
หรือ 4 มัด หรือ midrib รูปกรวยตรง มีทอลําเลียงขนาดใหญ 1 มัด และขนาดเล็กหลายมัด เปนตน สําหรับรองเทานารีที่ศึกษา
พบวา midrib เปนรูปกรวยตรงหรือตัววี มีทอลําเลียงขนาดใหญ 1 มัด และขนาดเล็กหลายมัดลอมรอบ เปนตน ขณะที่รองเทานารี
ที่ศึกษา midrib เปนรูปกรวยตรงหรือตัววี มีทอลําเลียงขนาดใหญ 1 มัด ไมมีขนาดเล็กใกลเคียง แตมีมัดทอลําเลียงขนาดเล็กกวา
ตามเสน vein จะเรียงออกไปตามแนวใบในเนื้อเยื่อช้ัน mesophyll คอนไปทางผิวใบดานบน ทั้งนี้ทอลําเลียงทั้งหมดเปนแบบ 
collateral vascular bundles สวนขอบใบของพืชตระกูล Rapateaceae เปนแบบ acute และ obtuse มี subepidermal เปน 
sclerenchyma และ chlorenchyma และมีกาบใบ (Ferrari et al, 2014) ซึ่งรองเทานารีที่ศึกษาเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ไมมีกาบ
ใบ การเกิดขึ้นของบางลักษณะสามารถสนับสนุนความใกลชิดกันของพืชแตละชนิดเมื่อมีการวิเคราะหความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เชน การมี tetracytic stomata บนผิวใบ เซลในช้ัน epidermis ที่มีผนังเซลหนาอาจเปนลักษณะที่แสดงถึงการ
ปรับตัวตสภาพที่มีความเขมแสงสูงและลมแรง บางชนิดมีเนื้อเยื่อ hypodermal ใต ช้ัน epidermis เพิ่ม เชน พืชในสกุล 
Stegolepis บางชนิด ซึ่งขอมูลทางกายวิภาคใชสนับสนุนการจัดลําดับทาง Taxonomy ได รวมทั้งการบงบอกการปรับตัวในถิ่นที่
อยูอาศัยของพืชแตละชนิด สวนใน idioblast พบสารประกอบ silica bodies ในพืชตระกูล Rapateaceae ซึ่งพบวาชวยลดการ
คายน้ําและชวยคงสภาพของอวัยวะพืชและยังพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอื่นๆ ดวย นอกจากนี้สารประกอบพีนอลิกที่พบในอวัยวะ ท่ีมี
การเจริญเติบโตทางลําตนและกานชอดอก นาจะมีหนาท่ีเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและปองกันแสงแดด (Ferrari et al, 2014) สวนพืช
ตระกูลปาลมในสกุล Allagoptera มีการศึกษาโดยใชลักษณะของเซลในช้ัน mesophyll ในการจัดจําแนก รวมทั้ง subsidiary 
ledges และ  stomata บนผิ ว ใบ  และ  bulliform cell ตามแนว  midvein ได แก  A. campestris, A. robusta และ  A. 
caudescens เปนตน (Pinedo et al, 2016) และยังมีการศึกษาพืชสกุล Globba ในตระกูล Zingiberaceae สามารถใชลักษณะ
ทางกายวิภาคของใบภาคตัดขวางในการจัดจําแนกชนิด ไดแก ชนิดของ stomata ชนิดของ trichome ตําแหนงของ 
hypodermis ลักษณะรูปรางของ midrib โครงสรางของ vascular และลักษณะของขอบใบ (Kajornjt et al., 2018) ซึ่งลักษณะ
ทางกายวิภาคสามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบกับใบของรองเทานารีที่ไมสามารถทราบชนิดที่ชัดเจนได 
อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดลักษณะเฉพาะและแยกความแตกตางของชนิดได นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมดวยวิธีการขั้นสูงในระดับโมเลกุลเพื่อใชเปนขอมูลเพิ่มเติมเพื่อจําแนกชนิดของ
กลวยไมรองเทานารี แตเปนวิธีการที่มีคาใชจายสูง 

สรุป 
กลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum spp. จํานวน 4 ชนิด ไดแก รองเทานารีอินทนนท เหลืองกระบี่ คางกบ และ

สุขะกุล มีลักษณะการเจริญเติบโตของใบท่ีชามาก มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคทีแ่ตกตางกันโดยลักษณะกายวิภาคมี
ความสอดคลองกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาไดแก ลวดลายของใบจะมีเซลท่ีมีรงควัตถุ จึงสามารถใชลักษณะนี้จัดแบงกลุมได ซึ่งใช
ประโยชนเปนขอมูลพื้นฐานในการระบุและจัดจําแนกชนิดของรองเทานารีได   

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

61 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ขอเสนอแนะ 
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาคของใบกลวยไมรองเทานารีสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําไป

วิเคราะหขอมูลทางพฤกษศาสตรและการจัดจําแนกพันธุได อยางไรก็ตามบางลักษณะก็มีความแตกตางกัน ซึ่งควรมีการวิเคราะห
ลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในแตละชนิดเพื่อเปนขอมูลประกอบกันและหาความสัมพันธใกลชิดกันทาง
พันธุกรรมและเปนขอมูลเฉพาะในแตละชนิด เพ่ือใชในการจําแนกชนิดของพืชและใชประโยชนในการระบุชนิดของพืชเพื่อ
ประโยชนทางดานการอนุรักษและเชิงการคาตอไป  
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บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนและนำไปใชในน้ำมังคุด ผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน
สกัดโดยใชน้ำกลั่น อัตราสวนระหวางเปลือกทุเรียน : น้ำกลั่น เทากับ 1:1 อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที อบแหง
ดวยตูอบลมรอน และทำการคำนวณปริมาณผลผลิต ซึ่งมีคาปริมาณผลผลิตเทากับรอยละ 11.46 คาสีของผงเสนใยวัดโดยใชระบบ 
L* a* b* ซึ่งมีคาเทากับ 68.86, 8.52 และ 16.87 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของผงเสนใยพบวามีคาความช้ืน
รอยละ 9.30 โปรตีนรอยละ 6.13 ไขมันรอยละ 0.55 เถารอยละ 4.63 และเสนใยหยาบรอยละ 41.70 เมื่อนำผงเสนใยมาเสริมใน
น้ำมังคุดที่ระดับตางๆ ไดแก รอยละ 0, 1, 2 และ 3 ทำการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั โดยการทดสอบความชอบ 9 ระดบั 
ตอคุณภาพดาน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบวาคาคะแนนความชอบเฉลี่ยลดลงเมื่อ
ปริมาณผงเสนใยเพิ่มขึ้น โดยปริมาณที่เหมาะสมในการเสริมผงเสนใยในน้ำมังคุดเทากับรอยละ 1 จากการศึกษาน้ีผงเสนใยจาก
เปลือกทุเรียนสามารถใชในผลิตภัณฑเครื่องดื่มไดและเปนการใชประโยชนเศษเหลือและเพิ่มมูลคา 

คำสำคัญ: ผงเสนใย เปลือกทุเรียน น้ำมังคุด 
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Abstract 

The objective of the research was to produce fiber powder from durian shell and application for 

mangosteen juice. The fiber powder was extracted from durian shell by distilled water at the ratio of 1:1 with 

temperature at 60 ◦C, time at 5 min, dried by oven drying and calculated the yield. The yield of fiber powder 

was 11.46%. The color of fiber powder as indicated by L* a* b* color system was 68.86, 8.52 and 16.87, 

respectively. The extracted fiber powder was analyzed the chemical properties. The results indicated that the 

fiber powder from durian shell contained moisture content of 9.30%, protein 6.13%, fat 0.55%, ash 4.63% and 

crude fiber 41.70%.  The mangosteen juice was added fiber powder from durian shell contents at 0, 1,  2  and 3 

%wt/wt. The sensory evaluation of mangosteen juice was performed by using 9-point hedonic scale on 

appearance, color, flavor, taste, texture and overall acceptance. The results showed that the fiber powder  from 

durian shell content were increased, the preference score were decreased. The mangosteen juice 

supplemented with 1 %wt/wt fiber powder was the most appropriate quantity. The fiber powder from durian 

shell can be used in beverage for value-added utilization of waste. 

Keywords: fiber powder, durian shell, mangosteen juice 

1. บทนำ
ทุเรียน เปนพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ซึ่งมีผลผลิตมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรี โดยในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มี

ผลผลิต 242,686 และ 234,514 ตัน ตามลำดับ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ทุเรียนเปนผลไมที่ไดรับความนิยมในการ
บริโภคทั้งในและตางประเทศ ทั้งในรูปแบบบริโภคสด หรือสินคาแปรรูป ซึ่งภายหลังจากการบริโภคหรือแปรรูปทุเรียน จะมีเปลือก
ทุเรียนเปนเศษเหลือทิ้งเกิดขึ้น ซึ่งสวนเปลือกทุเรียนมีปริมาณสูงคิดเปนรอยละ 75 ของน้ำหนักทั้งหมด จึงเกิดปญหาในการกำจัด
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เนื่องจากมีปริมาณมาก อาจกอใหเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมได ปจจุบันจึงมีการนำเปลือกทุเรียนมาเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ เชน เชื้อเพลิงอัดแทง เยื่อกระดาษ และเภสัชผลิตภัณฑ นอกจากนี้เปลือกทุเรียนยังเปนแหลงของเสนใยอาหาร โดยพบวามี
องคประกอบของผงเสนใยถึงรอยละ 79 และมีความปลอดภัยในการนำมาใชในผลิตภัณฑอาหารได (โศรดา วลัภาและคณะ, 2553: 

205)  
แหลงใยอาหารที่สำคัญ ไดแก ธัญพืช เชน ขาว ขาวโพดและขาวสาลี พืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วแดง  

ผักและผลไม ในกระบวนการผลิตอาหารทั้งในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมมักมีเศษเหลือทิ้งของผักและผลไมเปนจำนวนมาก 
ซึ่งการจัดการเศษผักและผลไมเหลือท้ิง โดยทั่วไปจะนำไปทำเปนปุยหรืออาหารสัตวหรือท้ิงเปนสิ่งปฏิกูล ในปจจุบันจึงมีงานวิจัยที่
ศึกษาหาแนวทางในการแปรรูปเศษผักและผลไมเหลือทิ้งโดยสกัดใยอาหารจากเศษเหลือทิ้งเหลานี้ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑ รวมทั้งลดคาใชจายในการกำจัดของเสียและสงผลโดยตรงในการรักษาสิ่งแวดลอม (หยาดฝน ทะนงการกิจ, 2556) 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะนำผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนมาเสริมในผลิตภัณฑน้ำมังคุด ซึ่งมังคุดเปนผลผลิตของจังหวัด
จันทบุรีเชนเดียวกับทุเรียน เพื่อเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการในน้ำมังคุด ตอบสนองตอผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพ และเปนอีกทางเลือก
หนึ่งในการใชประโยชนจากเศษเหลือท้ิง ลดปญหาสิ่งแวดลอม ในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกลเคียง   

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบตัิของผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน 

2.2 เพื่อศึกษาผลของการเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนในผลติภณัฑน้ำมังคดุตอคุณภาพทางประสาทสัมผสั 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน 

          เตรียมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนโดยนำเปลือกทุเรียนไดรับการอนุเคราะหจากเกษตรกร บริเวณตลาดเนินสูง อำเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี โดยทําการคัดเลือกเปลือกทุเรียนพันธุหมอนทองในชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ใชเปลือกทุเรียนแกและไมเนา
เสีย นำมาเตรียมตามวิธีการของหยาดรุง สุวรรณรัตน และคณะ (2560: 179)  เริ่มจากการลางทำความสะอาดดวยน้ำเพื่อกำจัดสิ่ง
สกปรกที่ติดมากับเปลือกทุเรียน ทำการกำจัดเปลือกนอกที่เปนสวนหนามแหลมออก แลวลดขนาดใหเล็กลง จากนั้นนำมาแชใน
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนไบคารบอเนต เปนเวลา 20 นาที จากนั้นลางน้ำทำความสะอาดอีกครั้ง สะเด็ดน้ำกอนนำไปลวกที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ใชน้ำกลั่นในอัตราสวนระหวางเปลือกทุเรียน : น้ำกลั่น (น้ำหนัก:ปริมาตร) ที่
อัตราสวน 1:1 และมีการกวนอยางสม่ำเสมอ เมื่อครบเวลานำเปลือกทุเรียนที่ไดไปอบแหงโดยการใชตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมง แลวนำมาบดใหเปนผงดวยเครื่องบดผง รอนผานตะแกรงขนาด 250 เมช แลวนำไปเก็บรักษา
ในภาชนะท่ีปดสนิท คำนวณปริมาณผลผลิต (%yield) ที่ได โดยใชสูตรการคำนวณ ดังนี ้

ผลผลิต รอยละ น้ำหนักของผงเสนใย
นำหนักเปลือกสด

3.2 การศึกษาคุณสมบัติของผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน 
          3.2.1 คาสี วิเคราะหดวยเครื่องวัดสี (Chroma meter CR-400) แสดงผลของคาสีที่วัดไดในระบบ CIE เปนคา L* a* และ 
b*  โดยที่ (1) คา L* คือ คาแสดงความสวางของสี มีคาอยูในชวง 0 ถึง 100 กรณีคา L* มีคาเปน 0 หมายถึงมืด (Darkness) ถามี
คาเปน 100 หมายถึง สวาง (Lightness) (2) คา a* คือ คาแสดงความเปนสีแดงและเขียว (Redness/Greenness) กรณีคา a* มี
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คาเปนบวกหมายถึง สีแดง และกรณี ถา a* มีคาเปนลบ หมายถึง สีเขียว (3) คา b* คือ คาแสดงความเปนสีเหลืองและน้ำเงิน 
(Yellowness/Blueness) กรณีคา b* มีคาเปนบวก หมายถึง สีเหลือง และกรณี ถา b* มีคาเปนลบ หมายถึง สีน้ำเงิน 

          3.2.2 องคประกอบทางเคมีของผงเสนใย ไดแก ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา และเสนใยหยาบ ตามวิธีการของ AOAC 
(2000) 

3.3 การศึกษาผลของการเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑน้ำมังคุดตอคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
          3.3.1 การเตรียมน้ำมังคุดบรรจุขวดแกว 
          นำมังคุดมาลางทำความสะอาด แกะเปลือกออก หลังจากนั้นนำเนื้อมังคุดมาคั้นดวยเครื่องคั้นน้ำแยกกากเพื่อแยกเมล็ด
ออก จากนั้นนำไปปรับปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดใหเทากับ 10 องศาบริกซ นำไปใหความรอนจนเดือดเปนเวลา 15 นาที 
ทำการบรรจุรอนในขวดแกวท่ีผานการลวก ปดฝาขวดใหสนิท และนำน้ำมังคุดที่บรรจุแลวไปตมใหความรอนพรอมภาชนะบรรจุใน
น้ำเดือดเปนเวลา 15 นาที แลวทำใหเย็น  

3.3.2 การเตรียมน้ำมังคุดเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน 
            เตรียมน้ำมังคุดตามวิธีการในขอ 3.3.1 โดยทำการผลิตน้ำมังคุดเสริมผงเสนใยท่ีระดับตางๆ ไดแก รอยละ 0, 1, 2 และ 3 
จากนั้นนำผลิตภัณฑน้ำมังคุดเสริมผงเสนใยมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการทดสอบความชอบ 9 ระดับ ซึ่งมีระดับ
คะแนนตั ้งแต 1-9 (1 = ไมชอบมากที ่ส ุด ถึง 9 = ชอบมากที ่ส ุด) ตอคุณภาพดาน ลักษณะปรากฏ สี กลิ ่นรส รสชาติ 
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบท่ีไมผานการฝกฝนจำนวน 100 คน 

3.4 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหผลทางสถิติ 
          ทำการทดลอง 2 ครั้ง วางแผนการทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 

สำหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ทำการวิเคราะหแปรปรวนของผลการทดลองโดยใช ANOVA (Analysis of 

variance) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูลโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
4.1 คุณสมบัติของผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน

ภาพท่ี 1 ผงเสนใยจากเปลือกทุเรยีน 
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         จากการเตรียมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที และอัตราสวนระหวาง
เปลือกทุเรียน : น้ำกลั่น เทากับ 1:1 พบวาไดคาผลผลิตเทากับรอยละ 11.46 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับงานวิจัยของ หยาดรุง สุวรรณรัตน 
และจิรพร สวัสดิการ (2561: 181) ซึ่งไดคาปริมาณผลผลิตเทากับรอยละ 15.03 ที่สภาวะการสกัดเดียวกัน ซึ่งปริมาณผลผลติจะ
ขึ้นกับอุณหภูมิในการสกัดและอัตราสวนของน้ำที่ใชในการสกัดดวย นอกจากนี้ยังมีผลมาจากขั้นตอนในการบดละเอียดผงเสนใย
และทำการรอนใหไดเปนผงละเอียด ซึ่งผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีลักษณะแข็งเมื่อบดแลวจึงไมสามารถรอนผานรูตะแกรงได
ทั้งหมด 

  ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน 

องคประกอบทางเคมี ปริมาณ (g/100g) 
ความช้ืน 9.30±0.08 
 โปรตีน 6.13±0.71 

ไขมัน 0.55±0.04 

เถา 4.63±0.08 

เสนใยหยาบ 41.70±4.10 

ผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีลักษณะเปนผงละเอียด สีน้ำตาลออน แสดงดังภาพที่ 1 เมื่อนำไปวิเคราะหคาสีพบวามีคา 
L* เทากับ 68.86±0.21 คา a* เทากับ 8.52±0.09 และคา b* เทากับ 16.87±0.26 แสดงถึงผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนมีคาความ
สวางในชวงปานกลาง มีคาความเปนสีแดงเล็กนอย และมีความเปนสีเหลือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลพร พุทธมี และ 
ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล (2560: 17) ที่ทำการสกัดเสนผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนซึ่งไดเปนลักษณะผงสีน้ำตาล เพื่อนำไปใชใน
ผลิตภัณฑขาวเกรียบหอยนางรม โดยสามารถปรับสีของผงเสนใยใหมีลักษณะขาวขึ้นไดโดยใชการฟอกสีดวยสารละลายไฮโดรเจน
เปอรออกไซด ในการศึกษาการสกัดเสนใยอาหารจากเปลือกขาว เมื่อฟอกสีเสนผงเสนใยดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซด ความเขมขน
รอยละ 2 จะทำใหผงเสนใยอาหารมีสีเหลือง และมีคาความสวาง (L*) มากกวาเสนใยที่ไมฟอกสี (กุลนิภา ธนรุงรังสี และคณะ, 
2557: 3)  

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน ไดแก โปรตีน ไขมัน เถา แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ง
พบวามีคาใกลเคียงกับงานวิจัยของโศรดา วัลภา และคณะ (2553: 206) ซึ่งศึกษาการเสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียนในขนมปง
ขาว พบวาผงเสนใยท่ีเตรียมไดมีคาโปรตีน ไขมัน เถา เทากับ 5.48, 0.82 และ 3.58 กรัมตอ 100 กรัม ตามลำดับ สวนปริมาณผง
เสนใยจากเปลือกทุเรียนที่สกัดไดมีคาเพียงรอยละ 41.70 ในขณะที่ปริมาณผงเสนใยจากงานวิจัยของ โศรดา วัลภา และคณะ 
(2553: 206) มีคาเทากับรอยละ 79 และงานวิจัยของหยาดรุง สุวรรณรัตน และจิรพร  สวัสดิการ (2561 : 183) สกัดผงเสนใยจาก
เปลือกทุเรียนที่สภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที และอัตราสวนระหวางเปลือกทุเรียน : น้ำกลั่น เทากับ 1:1 
พบวามีปริมาณผงเสนใยรอยละ 66.41  
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4.2 ผลของการเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนในผลิตภัณฑน้ำมังคุดตอคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานตางๆ (ตารางที่ 2) ในดานลักษณะปรากฏพบวา น้ำมังคุดที่ไมมีผงเสนใย

จากเปลือกทุเรียน ไดคะแนนความชอบเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 7.04 คะแนน (ชอบปานกลาง) โดยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับน้ำมังคุดที่เสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนท่ีระดับตางๆ   

ดานสี พบวาน้ำมังคุดที่ไมมีผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน ไดคะแนนความชอบเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับน้ำมังคุดที่เสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนท่ีระดับตางๆ โดยที่น้ำมังคุดที่เสริมผงเสนใยจากเปลือก
ทุเรียนท่ีระดับตางๆ ไดแก รอยละ 1, 2 และ 3 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05)  

ดานกลิ่นรส พบวาน้ำมังคุดที่ไมมีผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน ไดคะแนนความชอบเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยไมแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P>0.05) กับน้ำมังคุดที่เสริมผงเสนใยจากเปลอืกทุเรียนปริมาณ รอยละ 1 และมีแนวโนมคะแนนความชอบเฉลี่ย
ลดลงเมื่อปริมาณผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนมากขึ้น  

ดานรสชาติ และดานเน้ือสัมผัสพบวา น้ำมังคุดที่ไมมีผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน ไดคะแนนความชอบเฉลี่ยมากที่สุด อยู
ในชวงชอบปานกลาง) โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับน้ำมังคุดที่เสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่
ระดับตางๆ   

  ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนความชอบน้ำมังคุดเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนท่ีปริมาณตางๆ  

ปริมาณผงเสนใย 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ยคะแนนความชอบ 
ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่นรส      รสชาติ เนื้อสัมผัส 
ความชอบ
โดยรวม 

0 7.04±1.76a 7.41±1.54a 6.49±1.76a 7.12±1.78a 7.27±1.47a 7.45±1.24a 

1 6.04±2.02b 6.20±1.94b 6.10±1.94ab 5.90±2.26b 6.04±2.16b 6.27±2.15b 

2 5.41±2.19bc 5.90±1.75b 5.41±1.90bc 5.39±2.22bc 4.76±2.00c 5.65±1.96bc 

3 5.12±2.32c 5.67±1.90b 5.14±2.12c 4.69±2.24c 4.22±2.14c 5.20±1.80c 
หมายเหตุ  ตัวอักษร a-c หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคญั (P≤0.05) ที่ปริมาณผงเสนใยระดับตางๆ 

จากคะแนนความชอบเฉลี่ยดานตางๆ ไดแก ลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รสชาติ และเนื้อสัมผัส จะเห็นไดวาแนวโนม
คะแนนความชอบเฉลี่ยจะลดลงเมื่อเพิ่มปรมิาณผงเสนใยในน้ำมังคุด ซึ่งสอดคลองกับคะแนนความชอบเฉลี่ยดานความชอบโดยรวม 
พบวา มังคุดที่ไมมีผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน ไดคะแนนความชอบเฉล่ียมากที่สุด อยูในชวงชอบปานกลาง เมื่อเสริมผงเสนใยจาก
เปลือกทุเรียนในน้ำมังคุดปริมาณรอยละ 1 จะไดรับคะแนนความชอบเฉลี่ยในชวงชอบเล็กนอย เมื่อเพิ่มผงเสนใยจากเปลือกทุเรียน
เปนปริมาณรอยละ 2 จะไดรับคะแนนความชอบเฉลี่ยในชวงชอบเล็กนอยถึงเฉยๆ และเมื่อเพิ่มผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนเปน
ปริมาณรอยละ 3 คะแนนความชอบเฉลี่ยลดลงอยูในชวงเฉยๆ  
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จากการศึกษาจงึพบวาสามารถเสริมผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนในน้ำมังคุดไดเพียงรอยละ 1 เทานั้น อาจเนื่องมาจากการ
เพิ่มผงเสนใยทำใหเพิ่มขนาดอนุภาคในน้ำมังคุด ผูทดสอบจึงสามารถรับรูไดเมื่อทดสอบชิม ซึ่งมีการศึกษาการผสมใยอาหารผงจาก
กากมะนาวในน้ำสับปะรด พบวา เมื่อความเขมขนของใยอาหารผงสูงขึ้น ขนาดอนุภาคของใยอาหารผงในน้ำสับปะรดจะมีขนาด
ใหญขึ้น และสงผลใหมีความหนืดของน้ำผลไมมากขึ้นดวยเนื่องจากมีโอกาสในการชิดกันระหวางอนุภาคเพิ่มขึ้น ทำใหขัดขวางการ
ไหล (ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา และนภาพร เชี่ยวชาญ, 2551: 503)  สำหรับงานวิจัยการเสริมใยอาหารจากแหลงอื่นในน้ำมังคุดพบวา 
น้ำมังคุดที่มกีารผสมใยอาหารจากเมล็ดแมงลักท่ีระดับรอยละ 0.30 จะมีคะแนนการยอมรับโดยรวมสูงที่สุด (ศุภมาศ กลิ่นขจร และ
คณะ, 2558: 201)   

5. สรปุผลการวิจัย
ผงเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่เตรียมไดจากสภาวะอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที และอัตราสวนระหวาง

เปลือกทุเรียน : น้ำกลั่น เทากับ 1:1 มีคาปริมาณผลผลิตเทากับรอยละ 11.46 มีลักษณะเปนผงสีน้ำตาล มีคาโปรตีน ไขมัน เถา 
และเสนใยหยาบ เทากับ 6.13, 0.55, 4.63 และ 41.70 ตามลำดับ เมื่อนำผงเสนใยมาเสริมในน้ำมังคุดที่ระดับตางๆ ไดแก รอยละ 
0, 1, 2 และ 3 พบวาคาคะแนนความชอบเฉลี่ยจะลดลงเมื่อปริมาณผงเสนใยเพิ่มขึ้น โดยปริมาณที่เหมาะสมในการเสริมผงเสนใย
จากเปลือกทุเรียนในน้ำมังคุดเทากับ รอยละ 1 ซึ่งไดคาความชอบเฉลี่ยในชวงชอบเล็กนอย  
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บทคัดยอ 

พืชสมุนไพรพื้นบานหลายชนิดถูกนํามาใชเปนยาสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้
เพื่อหาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรพื้นบานจํานวน 20 ชนิดทั้งชนิดสดและแหง ไดแก โพธิ์ (Ficus religiosa 
L.) ยานาง (Limacia triandra Miers.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) ตะแบก (Lagerstroemia calyculata 
Kurz.) มะระข้ีนก (Momordica charantia L.) มะกองขาว (Abutilon indicum (L.) Sweet.) มะกา (Bridelia ovata 
Decne.) ตําลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt) ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ขี้เหล็ก (Senna 
siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby) ขลู (Pluchea indica (L.) Less.) มะยม (Phyllanthus acidus (L.) Skeels.) 
เขยตาย (Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.) เตย (Pandanus amaryllifolius Roxb.) สะเดา (Azadirachta indica 
A.Juss.) ยอ (Morinda citrifolia L.) โหระพา (Ocimum basilicum L.) ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) ฝรั่ง 
(Psidium guajava L.) และหนานเฉาเหวย (Gymnanthemum extensum) ซึ่งการหาปริมาณฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยใช
วิธี DPPH radical scavenging activity จากการทดลองพบวาพืชสมุนไพรท่ีมีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระมากที่สุด ใน
ตัวอยางพืชสด คือ ใบเตย (50.77±0.59 มิลลิกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร) และในตัวอยางพืชแหง คือ ใบสะเดา (49.70±0.15 
มิลลิกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร) จากผลการทดลองดังกลาวสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาพืชสมุนไพรดังกลาวใหเปนพืชท่ี
สามารถสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคตอไปได 

คําสําคัญ: ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ พืชสมุนไพร เตย สะเดา 
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Antioxidant Activity in Some Herbs 
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ABSTRACT 

Many local herbs are used as herbal drugs in the treatment of diabetes. The objective of this 
study was to investigate antioxidant activity and total phenolic content from 20 herbs. Both fresh and 
dried herbs used in this study were Ficus religiosa L., Limacia triandra Miers.,  Artocarpus heterophyllus 
Lam., Lagerstroemia calyculata Kurz., Momordica charantia L., Abutilon indicum (L.) Sweet., Bridelia 
ovata Decne., Coccinia grandis (L.) Voigt.), Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn., Senna siamea 
(Lam.), H.S.Irwin & Barneby, Pluchea indica (L.) Less., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Glycosmis 
pentaphylla (Retz.) DC., Pandanus amaryllifolius Roxb., Azadirachta indica A.Juss., Morinda citrifolia L., 
Ocimum basilicum L., Piper sarmentosum Roxb., Psidium guajava L. and Gymnanthemum extensum. The 
antioxidant activity was evaluated by 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl scavenging capacity (DPPH) methods. 
The results showed that the maximum antioxidant activity in fresh herbs, obtained from Pandanus 
amaryllifolius Roxb. is 50.77 ± 0.59 μg BHT / ml. Azadirachta indica A.Juss. had the highest antioxidant 
activity against DPPH at 49.70 ± 0.15 μg BHT / ml for dried herbs. The results of this experiment are used 
for promoting health as well as for preventing and curing diseases. 

Keywords: antioxidant, herbs, Pandanus amaryllifolius Roxb, Azadirachta indica A.Juss. 

1. บทนํา
ปจจุบันสถานการณโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง องคการอนามัยโลก (WHO) รายงานวาในป พ.ศ. 

2563 พบวาคนไทยประมาณ 4.8 ลานคน เปนโรคเบาหวาน และคาดวาในป พ.ศ. 2583 จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 5.3 ลานคน (สมาคม
โรคเบาหวานแหงประเทศไทย, 2562) โดยแนวทางในการรักษาผูปวยที่เปนโรคเบาหวานจะมีอยู 2 วิธี คือ การรักษาดวยยา
แพทยแผนปจจุบัน โดยแพทยจะใหผูปวยรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินเขาสูกระแสเลือด ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับอาการ และความ
รุนแรงของโรค และวิธีที่ 2 คือ การรักษาดวยธรรมชาติบําบัด วิธีนี้จะเหมาะกับผูปวยเบาหวานท่ีมีอาการไมรุนแรงมากนัก โดย
วิธีนี้ผูปวยจะตองควบคุมอาหารและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ การควบคุมอาหารของผูปวยเบาหวานมักจะเนนการบริโภค
อาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) เชน พืช ผัก สมุนไพร และผลไมบางชนิด รวมถึงไปถึงการใชผลิตภัณฑที่มีสาร
ตานอนุมูลอิสระเปนองคประกอบ เชน อาหารเสริม เครื่องดื่ม และเคร่ืองสําอาง เปนตน โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มาจากพืช
สมุนไพรนับวาเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผูปวยเบาหวานที่ใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากพืช ผัก สมุนไพร และผลไม
หลาย ๆ ชนิดจะมีสรรพคุณในการปองกันและรักษาอาการของโรคเบาหวานใหทุเลาลง เชน มะระไทย ตําลึง กระเทียม ฝร่ัง 
ลูกใตใบ มะแวงท้ังตนและเครือ เปนตน (มัทนา เครื่องเงิน และแดนชัย เครื่องเงิน, 2557)   

ในงานวิจัยครั้งน้ีจึงสนใจศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบานท่ีนิยมนํามากินยอดและนิยมนํามารับประทานเพื่อลดระดับ
น้ําตาลในเลือด โดยทําการวิเคราะหหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรทั้งชนิดสดและชนิดแหงจํานวน 20 ชนิด ไดแก โพธิ์ 
(Ficus religiosa L.) ยานาง (Limacia triandra Miers.) ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) ตะแบก 
(Lagerstroemia calyculata Kurz.) มะระขี้นก (Momordica charantia L.) มะกองขาว  (Abutilon indicum (L.) 
Sweet) มะกา (Bridelia ovata Decne.) ตําลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt.) ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus 
Schumach. & Thonn.) ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby) ขลู (Pluchea indica (L.) Less.) มะยม 
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(Phyllanthus acidus (L.) Skeels.) เขยตาย (Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.) เตย (Pandanus amaryllifolius 
Roxb) สะเดา (Azadirachta indica A.Juss.) ยอ (Morinda citrifolia L.) โหระพา (Ocimum basilicum L.) ชะพลู 
(Piper sarmentosum Roxb.) ฝรั่ง (Psidium guajava L.) และหนานเฉาเหวย (Gymnanthemum extensum) โดยใชวิธี 
DPPH radical scavenging activity เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการเลือกบริโภคพืชได 

2. วตัถุประสงค
เพื่อหาปริมาณสารตานอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรทั้งชนิดสดและชนิดแหงจํานวน 20 ชนิด 

3. วิธีดําเนินการ

3.1 การเตรียมตัวอยาง
1. เก็บตัวอยางพืชสมุนไพรจํานวน 20 ชนิด ไดแก โพธิ ์ยานาง ขนุน ตะแบก มะระข้ีนก มะกองขาว มะกา ตําลึง ลูก

ใตใบ ข้ีเหล็ก ขลู มะยม เขยตาย เตย สะเดา ยอ โหระพา ชะพลู ฝรั่ง และหนานเฉาเหวย นําพืชทั้งหมดมาลางดวยน้ําสะอาด
แลวแบงพืชออกเปน 2 กลุม คือ พืชกลุมตัวอยางชนิดสดและพืชกลุมตัวอยางชนิดแหง สําหรับพืชกลุมตัวอยางชนิดสดจะ
นํามาทดสอบหลังจากลางตัวอยางดวยน้ําและผึ่งใหแหง สวนพืชกลุมตัวอยางชนิดแหงจะนํามาอบดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน  

2. นําพืชแตละชนิดมาหั่นเปนช้ินเล็ก ๆ ช่ังใหได 1 กรัม บดใหละเอียดดวยโกรง เติมน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหอง 24 ช่ัวโมง กรองสารสกัดดวยผาขาวบาง จากน้ันนําไปปนเหวี่ยงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 
6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที เก็บสวนใสใสหลอดและรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะหตอไป 

3.2 การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH radical scavenging activity 
เตรียมสารละลาย 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ในเมทานอลท่ีความเขมขน 0.063 มิลลิโมลาร 

ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยดัดแปลงจากวิธีของ Singh et al. (2002) ดูดสารสกัดตัวอยาง 60 ไมโครลิตรและสารละลาย 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ปริมาตร 1,200 ไมโครลิตร (1.2 มิลลิลิตร) ใสหลอดทดลอง ผสมใหเขากันดวย
เครื่อง vortex mixer ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยนําคาที่วัด
ไดมาคํานวณเปอรเซ็นตการออกฤทธ์ิตานออกซิเดชัน ดังสมการ (1) 

DPPH radical scavenging activity (%) = [(A0 -As)/A0] x 100                           (1) 
 โดย  A0 = คาการดูดกลืนแสงที่เติมน้ํากลั่น  

As = คาการดูดกลืนแสงท่ีเติมสารสกัดตัวอยาง   
และนําคาท่ีคํานวณไดมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Butylated hydroxyl toluene (BHT)  

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
การทดสอบหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสารสกัดตัวอยางจากพืช โดยใชวิธี DPPH radical scavenging activity เปน

การทดสอบดวยวิธีทางเคมี โดยใชสารที่มีคุณสมบัติเปนอนุมูลอิสระในที่นี้ก็คือ อนุมูลอิสระดีพีพีเอช  (DPPH•, diphenyl-
picryhydrazyl radical) ซึ่งเปนสารสังเคราะหที่อยูในรูปอนุมูลอิสระที่คงตัวและมีสีมวงสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
517 นาโนเมตร เมื่อ DPPH• ทําปฏิกิริยากับสารตานอนุมูลอิสระที่ละลายดวยเมทานอล (สารท่ีใหอิเล็กตรอน) จะทําใหสีมวง
จางลง จนเปนสีเหลือง (บุหรัน พันธุสวรรค, 2556) การคํานวณหาคา IC 50 จากกราฟเสนตรงแสดงความสัมพันธระหวางรอย
ละความสามารถตานอนุมูลอิสระ (% inhibition) กับสารตัวอยางในแตละความเขมขน (กราฟที่ 1) ซึ่งในการทดลองนี้พบวา
ในตัวอยางพืชชนิดสด ใบเตยจะมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระมากที่สุด 50.77±0.59 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมาคือใบโหระพา
และใบชะพลู โดยมีคาเทากับ 50.16±0.53 และ 50.08±0.18 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ (กราฟท่ี 2 และตารางที่ 1)  
โดยในชะพลูมีรายงานของนัชฎาภรณ สอรักษา และอําพา เหลืองภิรมย (2557) ซึ่งไดศึกษาผลของสารสกัดจากใบชะพลูตอ
ฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดในหนูเมาสเบาหวานเพศผู สายพันธุ ICR อายุ 6-7 สัปดาห พบวาสารสกัดจากใบชะพลู
ขนาด 60 และ 100 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักตัว สามารถลดระดับนํ้าตาลในเลอืดของหนูเบาหวานได โดยมีประสิทธิภาพลด
กลูโคสรอยละ 8.11 และ 171.46 เมื่อเทียบกับยา glibenclamide และมีระดับอินซูลินในเลือดเพ่ิมรอยละ 8.25 และ 50.53 
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โดยสารสกัดจากใบชะพลูมีผลในการเพิ่มการหลั่งฮอรโมนอินซูลิน และฟนฟูเซลลไอสเลตของหนูได โดยชะพลูจะมีสารกลุม 
flavonoids สูง ไดแก myricetin, quercetin และ apigenin ซึ่งสามารถปองกันโรคความดันโลหิตสูง และมีฤทธ์ิลดระดับนํ้า
ตาลในเลือดได (Ugusman et al., 2012) อยางไรก็ตามจากการคนควาพบวาท้ังใบเตยและโหระพายังไมพบรายงานถึงการ
ทดสอบฤทธิ์ในการลดระดับน้ําตาลในเลือด 

สําหรับในตัวอยางพืชชนิดแหง พบวาใบสะเดามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากท่ีสุด คือ 49.70±0.15 มิลลิกรัมบีเอชทีตอ
มิลลิลิตร รองลงมาคือใบมะระข้ีนกและใบขลู โดยมีคาเทากับ 49.47±0.68 และ 49.22±0.59 มิลลิกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร 
ตามลําดับ (กราฟท่ี 3 และตารางที่ 1) ในมะระข้ีนกมีงานวิจัยจํานวนมากที่ไดศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์การลดระดับน้ําตาล
ในเลือด โดยมีการศึกษาท้ังในสัตวทดลองและในมนุษย และมีการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากมะระข้ีนกดวยตัวทําละลาย
อินทรียชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํา ethanol benzene chloroform acetone หรือการใชน้ําคั้นจากผลสดและผลแหง เปนตน 
พบวากลไกการออกฤทธ์ิที่คาดวาเกี่ยวของกับการลดระดับน้ําตาลเลือด ไดแก กระตุนการหลั่งอินซูลิน เพิ่มการใชกลูโคสโดย
เซลลกลามเน้ือและเนื้อเยื่อตาง ๆ ลดการดูดซึมน้ําตาลกลูโคสเขาสูเซลลที่บริเวณลําไสเล็ก ยับยั้งการทํางานของเอนไซม 
hexokinase ยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่ใชในกระบวนการ gluconeogenesis และปกปอง pancreatic islet 
cells สารพฤกษเคมีหลักที่คาดวาเปนสารท่ีออกฤทธิ์ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดของมะระขี้นก คือ momocharin 
momordicin และ charantin (วิระพล ภิมาลย และปวิตรา พูลบุตร, 2559) สําหรับใบขลูจากการวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระพบวามีคาสูงถึง 49.22±0.59 ไมโครกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร ซึ่งตามรายงานของ Andarwulan et al. (2012) พบวาสาร
สกัดจากใบขลูมีฤทธ์ิท่ีดีในการตานอนุมูลอิสระและสามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดช่ันของลิปดไดดีมาก  

กราฟที่ 1 ปริมาณสารมาตรฐานเปรียบเทียบปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ 

กราฟที่ 2 ปริมาณสารตานอนุมลูอิสระจากตัวอยางพืชชนิดสดทั้ง 20 ชนิด
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กราฟที่ 3 ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระจากตัวอยางพืชชนิดแหงท้ัง 20 ชนิด 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยปริมาณสารตานอนุมูลอิสระของตัวอยางพืชชนิดสดและพืชชนิดแหง จํานวน 20 ชนิด 

ชนิดพืช 
สารตานอนุมูลอสิระ (μg/ml) 

พืชชนิดสด พืชชนิดแหง 
สะเดา 47.85±0.58cde 1/ 49.70±0.15a 
มะกา 48.57±0.70bcd 46.53±0.38de 
โหระพา 50.16±0.53ab 48.71±0.29ab 
ยอ 47.46±0.08cdef 48.67±0.28ab 
ยานาง 46.87±0.08def 48.08±0.47ab 
เขยตาย 49.93±0.94ab 47.85±0.71abcde 
ขนุน 49.12±0.31abc 48.74±0.30ab 
เตย 50.77±0.59a 48.38±0.61abc 
ขี้เหล็ก 47.94±0.72cde 46.78±0.60cde 
ชะพลู 50.08±0.18ab 47.66±0.51bcde 
มะกองขาว 47.73±0.97cdef 48.27±0.67abcd 
ขลู 49.09±0.06abc 49.22±0.59ab 
ตะแบก 48.08±0.24cd 48.08±0.64abcde 
มะยม 45.90±0.48f 47.83±0.03abcde 
โพธิ ์ 45.92±0.29f 46.47±0.19de 
หนานเฉาเหวย 47.16±0.15def 48.44±0.51abc 
ฝรั่ง 47.33±0.30cdef 48.76±0.85ab 
ใตใบ 46.11±1.31ef 46.40±1.05e 
ตําลึง 47.33±0.50cdef 48.95±0.68ab 
มะระข้ีนก 45.84±0.21f 49.47±0.68ab 

1/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT 0.05  
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5. บทสรุป
จากการศึกษาการหาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระในตัวอยางสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบานจํานวน 20 ชนิด ทั้งแบบ

พืชชนิดสดและชนิดแหง โดยใชวิธี DPPH radical scavenging activity พบวา ในตัวอยางพืชชนิดสด ใบเตยมีฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระมากที่สุด คือ 50.77±0.59 ไมโครกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร ในตัวอยางพืชชนิดแหง ใบสะเดามีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระมาก
ที่สุด คือ 49.70±0.15 มิลลิกรัมบีเอชทีตอมิลลิลิตร  
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ผลของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae ตอการตายของแมลงหว่ีขาวใยเกลียว 

Aleurodicus dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)  

วัชรวิทย รัศมี1*, อารยา แดงโรจน1, ยุพารัตน อรามฉาย1  และปภัสรา พรมพิลาส1  

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, จันทบุรี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email wrassami@gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae จำนวน 3 

ชนิด คือขิง (Zingiber officinale)  ขา (Alpinia galanga) และขมิ้น (Curcuma longa) ตอการฆาแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ทำการ
ทดลองดวยวิธีสัมผัสตายดวยการใชสารความเขมขน 1, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต บันทึกผลการหลังการทดลองที่เวลา 5, 10, 15, 

20 และ 30 นาที ภายใตกลองจุลทรรศนไมโครสโคป หลังการทดลองพบวาน้ำมันหอมระเหยจากขม้ิน 20 เปอรเซ็นต ทำใหแมลง
หวี่ขาวใยเกลียวตายดีที่สุด 100 เปอรเซ็นต  และมีคา LT50 นอยกวา 1 นาที 

คำสำคัญ: แมลงหวี่ขาวใยเกลียว น้ำมันหอมระเหย วิธีสัมผสัตาย 
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Effect of Essential oils from Zingiberaceae on Mortarity of Spiralling Whitefly, 

Aleurodicus dispersus (Russell), (Hemiptera: Aleyrodidae)   

Watcharawit Rassami1*, Araya Daengroj1, Yuparat Aramchay1, and Papatsara Pompilard1   

1Faculty of Agricultural Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi 

*corresponding author: email wrassami@gmail.com

Abstract 

The aimed of this study was to investigate efficacy of essential oil from 3 Zingiberaceae plants including 

ginger (Zingiber officinale), Thai ginger (Alpinia galanga) and turmeric (Curcuma longa) on mortality of spiralling 

whitefly. The 4 levels of 3 essential oil of Zingiberaceae plants were 1, 5, 10 and 20% (v/v). The contact method 

was used under laboratory condition. The mortalities of spiralling whitefly were recoded at 5, 10, 15, 20 and 30 

min. by stereo microspore. The result shown that the essential oil of Curcuma longa at 20% (v/v) was the most 

effective to control spralling whitefly with 100% after 30 min. application and LT50 value of less than 1 min.  

Keywords: spiralling whitefly, essential oil, contact method 

1. บทนำ
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) จัดอยูในอันดับ Homoptera วงศ Aleyrodidae เปนแมลง

ศัตรูพืชชนิดหนึ่ง ลำตัวมีขนาดเล็ก ตัวเต็มวัยมีขนาดความยาวลำตัวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ตามีสีน้ำตาลแดงแกมดำ รางกายปก
คลุมโดยผงสีขาว ตัวเต็มวัยเพศเมียมีพฤติกรรมวางไขที่บริเวณผิวใบ หรือผลของพืชดวยการสรางผงเปนเสนสีขาวที่มีลักษณะวน
เปนเกลียวจึงเปนที่มาของช่ือแมลงชนิดนี้ (Tsatsia and Jackson, 2017) แมลงหวี่ขาวใยเกลียวพบการแพรกระจายในหลาย ๆ 
ประเทศ สามารถเขาทำลายพืชไดมากกวา 100 ชนิด ใน 38 สกุล 27 วงศ (Kessing and Mau, 1993)  สำหรับในประเทศไทยจัด
วาแมลงหวี่ขาวใยเกลียวเปนชนิดพันธุตางถิ่น (Allen species) ที่รุกรานแลว ซึ่งสามารถตั้งถิ่นฐาน และแพรกระจายในธรรมชาติ 
(สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ, 2556) อีกท้ังมีความสามารถทำความเสียหายแกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกดวย เชน พริก
หวาน พริกช้ีฟา มะพราว ฝรั่ง ทับทิม พริกไทยดำ มันสำปะหลัง เปนตน (รุจ มรกต และคณะ, 2555: 12) รวมถึงพืชหลาย ๆ ชนิด 
เชน ตนหางกระรอกแดง หูปลาชอน ที่ปลูกเปนไมดอกไมประดับเพื่อเปนทัศนียภาพที่สวยงามแกประชาชนทั่วไปที่เขามาศึกษาดู
งาน บริเวณพระตำหนักเทา วังสวนบานแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (วัชรวิทย รัศมี, 2552: 124) แมลงหวี่ขาวใยเกลียว
ในระยะตัวออน และตัวเต็มวัยสามารถทำลายพืช ดวยการดูดกินน้ำเลี้ยงซึ่งสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ทำใหพืชออนแอ และ
ผลผลิตที่ลดลง รวมถึงการบดบังการสังเคราะหของพืชเนื่องถูกปกคลุมดวยราดำที่เกิดจากมูลหวานที่แมลงหวี่ขาวใยเกลียวไดขับ
ออกมา จากผลเสียของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวจึงทำใหเกษตรกรตองหาวิธีในการปองกันกำจัดโดยเฉพาะการใชสารเคมี แตการใช
สารเคมีพบวามีผลเสยีหลาย ๆ อยาง ทั้งตอสุขภาพผูผลิต ผูบริโภค สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมถึงสิ่งแวดลอมอีกดวย จึงควรใหวิธีปองกำจัด
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แมลงหวี่ขาวใยเกลียวดวยวิธีอื่นๆ ทดแทน เชน การสารสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพดีในการปองกันกำจัด และไมมีผลกระทบตอผูใช 
และสิ่งแวดลอม  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae 3 ชนิด คือ ขิง 
ขา และขมิ้น มาทดสอบกับแมลงหวี่ขาวใยเกลียว 

2.วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ Zingiberaceae 3 ชนิด คือขิง ขา และขมิ้นตอการตายของ

แมลงหวี่ขาวใยเกลียว 

3.วิธีการดำเนินการวิจัย 

 3.1 การเลี้ยงแมลง 
ทำการประยุกตวิธีการเลี้ยงตาม Chand et al. (2016) ดวยการเก็บแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบริเวณพระตำหนักเทา วังสวน

บานแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำมาเลี ้ยงเพื่อเพิ ่มปริมาณ ณ อาคารวิจัยพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใชตนหางกระรอกแดง (Acalypha hispida, F. Euphorbiaceae) อายุ 3 เดือน เปนพืช
อาหารสำหรับแมลงหวี่ขาวใยเกลียว จนมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเตรียมนำไปทดลองตอไป 

3.2 ขั้นตอนการเตรียมสาร 
พืชที่นำมาทดลอง คือ ขิง (Zingiber officinale) ขา (Alpinia galanga) และขมิ้น (Curcuma longa) โดยนำสวนเหงา 

มาทำลางใหสะอาด ผึ่งใหแหงในหองที่อุณหภูมิหอง ทำการห่ันใหเปนช้ินเล็ก ๆ นำพืชแตละชนิดทำการสกัดน้ำมันหอมระเหยดวย
เครื่องกลั่นไอน้ำ ที่หองปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลังจากนั้นระเหยที่ไดปรับ
ปริมาตรเปน 1, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ตามลำดับ และเตรียมนำไปทดลองตอไป 

3.3 ขั้นตอนการทดสอบสาร 
ทำการทดลองประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในแตะละพืช กับแมลงหวี่ขาวใยเกลียว โดยการวางแผนการทดลอง

แบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) ในแตละกรรมวิธี (Treatment) ดำเนินการทำ 10 ซ้ำ ในแตละซ้ำมี 
10 หนวยทดลอง (1 กรรมวิธีใชแมลงหวี่ขาวใยเกลียวจำนวน 100 ตัว) ทำการทดลองดวยวิธีสัมผัสตาย (contact method)  ดวย
การนำจานทดลองขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร ที่รองดวยกระดาษกรอง และหยดสารสกัดจากพืชสมุนไพรแตละชนิดดวย
ไมโครปเปต จำนวน 250 ไมโครลิตร ทำการบันทึกการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เวลา 5, 10, 15, 20 และ 30 นาที ดวย
กลอง สเตอริโอไมโครสโคป  

4.ผลการทดลอง 
ผลการทดลองของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae 3 ชนิด คือ ขิง ขา และขมิ้น ความเขมขน 1 

เปอรเซ็นต หลังการทดลองที่ 5 นาที พบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดโดยทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 26±12.8 เปอรเซ็นต 
รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหว่ีขาวใยเกลียวตายเทากับ 16±9.17 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการ
ตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่เวลา 10 นาที พบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 
72±14 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 34±10.2 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลอง
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เปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 15 นาที พบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวตายเทากับ 80±7.75 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 36±9.17เปอรเซ็นต สำหรับขิง 
และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 20 นาที พบวาขม้ินใหผลดีทำใหแมลงหวี่
ขาวใยเกลียวตายเทากับ 84±4.9เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 54±11.1 เปอรเซ็นต 
สำหรับขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว สำหรับหลังการทดลองที่ 30 นาที พบวาขมิ้นให
ผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 90±4.47 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 
56±9.17 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว เมื่อเปรียบเทียบคา LT50

พบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดมีคาเทากับ 7.30 นาที รองลงมาคือขามีคาเทากับ 22.87 นาที (Table 1) 

Table 1 Effect of medicinal plant essential oils at 1% concentration on mortality of spiralling whitefly adult 

occurred 5, 10, 20 and 30 min. 

Medicinal plant 

essential oils 

% Mortality/ Time (min.) LT50 

(min.)2/ 5 10 15 20 30 

Ginger, Zingiber officinale 0c1/ 0c 0c 0c 0c - 

Thai ginger, Alpinia galanga 16±9.17b 34±10.2b 36±9.17b 54±11.1b 56±9.17b 22.87 

Turmeric, Curcuma longa 26±12.8a 72±14a 80±7.75a 84±4.9a 90±4.47a 7.30 

Control (Distilled water)  0c 0c 0c 0c 0c - 

C.V. (%) 55.03 32.68 20.68 17.63 13.96 
1/ Mean percentage within a column followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) by DMRT 
2/ median lethal time 

ผลการทดลองของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae 3 ชนิด คือ ขิง ขา และขมิ้น ความเขมขน 5 

เปอรเซ็นต หลังการทดลองที่ 5 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหว่ีขาวใยเกลียวตายเทากับ 36±12.80 เปอรเซ็นต รองลงมา 
คือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 24±10.21 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตาย
ของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 10 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 80±13.41 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี ่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 44±11.13 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลอง
เปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 15 นาทีพบวาขม้ินใหผลดีที่สุด ทำใหแมลงหวี่ขาวเกลียว
ตายเทากับ 94±4.89 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหว่ีขาวใยเกลียวตายเทากับ 46±9.16 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และ
การทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 20 นาทีพบวาขม้ินใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่
ขาวใยเกลียวตายเทากับ 96±4.89 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวเทากับ 64±9.16 เปอรเซ็นต สำหรับ
ขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหว่ีขาวใยเกลียว  หลังการทดลองท่ี 30 นาทีพบวาขม้ินใหผลดีที่สุด ทำให
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 98±4.0 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขา และขิง มีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 
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68±10.77 และ 8±7.48 เปอรเซ็นต ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบคา LT50 พบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดมีคาเทากับ 5.58 นาที รองลงมา
คือขา และขิงมีคาเทากับ 16.44 และ >60 นาที ตามลำดับ (Table 2) 

Table 2 Effect of medicinal plant essential oils at 5% concentration on mortality of spiralling whitefly adult 

occurred 5, 10, 20 and 30 min. 

Medicinal plant 

essential oils 

% Mortality/ Time (min.) LT50 

(min.)2/ 5 10 15 20 30 

Ginger, Zingiber officinale 0c 0c 0 0c 8±7.48c >60 

Thai ginger, Alpinia galanga 24±10.21b 44±11.13b 46±9.16b 64±9.16b 68±10.77b 16.44 

Turmeric, Curcuma longa 36±12.80a 80±13.41a 94±9.16a 96±4.89a 98±4.0a 5.58 

Control (Distilled water)  0c 0c 0 0c 0d - 

C.V. (%) 54.44 28.12 19.51 13.69 16.61 
1/ Mean percentage within a column followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) by DMRT 
2/ median lethal time 

ผลการทดลองของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae 3 ชนิด คือ ขิง ขา และขมิ้น ความเขมขน 10 
เปอรเซ็นต หลังการทดลองที่ 5 นาทีพบวาขมิ้นมีผลดีที่สุดทำใหแมลงหว่ีขาวใยเกลียวตายเทากับ 54±14.28 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 34±11.51 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตาย
ของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว  หลังการทดลองที่ 10 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 90±10.95 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี ่ขาวใยเกลี่ยวตายเทากับ 54±14.28 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลอง
เปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว  หลังการทดลองที่ 15 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดทำใหแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวตายเทากับ 92±10.77 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 64±11.13 เปอรเซ็นต สำหรับ
ขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว   หลังการทดลองที่ 20 นาทีพบวาขมิ้นมีผลดีที่สุดทำให
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 94±9.16 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขา และขิง มีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 
70±10.0 และ 10±7.74 เปอรเซ็นต ตามลำดับ สำหรับการทดลองเปรียบเทียบไมมีผลตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลัง
การทดลองที่ 30 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุด ทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 100 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขา และขิง มีผล
ทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 84±8.09 และ 16±8.02 เปอรเซ็นต ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบคา LT50 พบวาขม้ินใหผลดี
ที่สุดมีคาเทากับ 0.68 นาที รองลงมาคือขา และขิงมีคาเทากับ 10.06 และ 40.99 นาที ตามลำดับ (Table 3) 
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Table 3 Effect of medicinal plant essential oils at 10% concentration on mortality of spiralling whitefly adult 

occurred 5, 10, 20 and 30 min. 

Medicinal plant 

essential oils 

% Mortality/ Time (min.) LT50 

(min.)2/ 5 10 15 20 30 

Ginger, Zingiber officinale 0c 0c 0c 10±7.74c 16±8.02c 40.99 

Thai ginger, Alpinia galanga 34±11.51b 54±14.96b 64±11.13b 70±10.0b 84±8.09b 10.06 

Turmeric, Curcuma longa 54±14.28a 90±10.95a 92±10.77a 94±9.16a 100a 0.68 

Control (Distilled water)  0c 0c 0c 0d 0d - 

C.V. (%) 43.38 27.15 20.93 18.92 11.92 
1/ Mean percentage within a column followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) by DMRT 
2/ median lethal time 

ผลการทดลองของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Zingiberaceae 3 ชนิด คือ ขิง ขา และขมิ้น ความเขมขน 20 
เปอรเซ็นต หลังการทดลองที่ 5 นาทีพบวาขมิ้นมีผลดีที่สุด ทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 56±10.7 เปอรเซ็นต รองลงมา
คือขา ทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 46±10.7 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลองเปรียบเทียบไมมีผลตอการตายของ
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 10 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที ่สุด ทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 92±7.89 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือขามีผลทำใหแมลงหวี ่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 58±7.89 เปอรเซ็นต สำหรับขิง และการทดลอง
เปรียบเทียบไมมีผลตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 15 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุด ทำใหแมลงหวี่ขาวใย
เกลียวตายเทากับ 98±4.22 เปอรเซ็นต รองลงมาคือขา และขิงมีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 92±7.89 และ 8±7.89 
เปอรเซ็นต ตามลำดับ หลังการทดลองที่ 20 นาทีพบวาขมิ้นใหผลดีที่สุด ทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 100 เปอรเซ็นต 
รองลงมาคือขา และขิง มีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 94±6.99 และ 18±4.22 เปอรเซ็นต ตามลำดับ สำหรับการ
ทดลองเปรียบเทียบไมมีผลตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว หลังการทดลองที่ 30 นาทีพบวาขม้ิน ใหผลดีที่สุดโดยทำใหแมลง
หวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 100 เปอรเซ็นต  รองลงมาคือขา และขิงมีผลทำใหแมลงหวี่ขาวใยเกลียวตายเทากับ 94±6.99 และ 
28±4.22 เปอรเซ็นต ตามลำดับ สำหรับการทดลองเปรียบเทียบไมมีผลตอการตายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว เมื่อเปรียบเทียบคา 
LT50 พบวาขมิ้นใหผลดีที่สุดมีคาเทากับ < 1  นาที รองลงมาคือขา และขิงมีคาเทากับ 6.07 และ 35.91 นาที ตามลำดับ (Table 4) 
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Table 4 Effect of medicinal plant essential oils at 20% concentration on mortality of spiralling whitefly adult 

occurred 5, 10, 20 and 30 min. 

Medicinal plant 

essential oils 

% Mortality/ Time (min.) LT50 

(min.)2/ 5 10 15 20 30 

Ginger, Zingiber officinale 0c 0c 8±7.89c 18±4.22c 28±4.22c 35.91 

Thai ginger, Alpinia galanga 46±10.7b 58±7.89b 92±7.89b 94±6.99b 94±6.99b 6.07 

Turmeric, Curcuma longa 56±10.7a 92±7.89a 98±4.22a 100a 100a <1min. 

Control (Distilled water)  0c 0c 0d 0d 0d - 

C.V. (%) 29.8 14.87 12.04 7.7 7.35 
1/ Mean percentage within a column followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) by DMRT 
2/ median lethal time 

5.วิจารณผลการทดลอง 
น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นทุกความเขมขน 1, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ใหผลดีที่สุดในการฆาแมลงหวี่ขาวใยเกลียว 

ดีกวาน้ำมันหอมระเหยจากขา และขิง แตพบวามีการรายงานวาขมิ้นเปนพืชอาหารของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว ที่ทำการสำรวจโดย 
Guoyin et al, (2010) ที่บริเวณเกาะ Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในรายงานไมไดระบุวาพบแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
ทำลายบริเวณสวนใด ซึ่งอาจะเปนสวนบนของตนพืชที่จะมีสารออกฤทธิ์สำคัญแตกตางจากบริเวณสวนเหงา เพราะตำรับยาไทย
สวนมากจะใชเหงาในการรักษา (สุดารัตน หอมหวน และคณะ, 2553) ดังนั้นจึงทำใหตางจากการทดลองที่นำสวนเหงาที่มีสารออก
ฤทธิ์ในการฆาแมลงหวี่ขาวใยเกลียว โดยองคประกอบทางเคมีของขมิ้นมีหลายชนิด ไดแก กลุมของโพลีฟโนลิค (Polyphenolic 

compound) ได แก  Curcuminoids (ท ี ่ประกอบจาก  Curcumin, Demethoxycurcumi และ  Bisdemethoxycurcumin) 

(Niranjan and Prakash, 2008) ซ ึ ่ ง ส า ร  Curcumin ย ั งป ระกอบด  ว ยอน ุ พ ั น ธ  ข อ ง  di-O-demethylcurcumin, di-O-

methylcurcumin และ di-O-dcetylcurcuin  กับสาร Demethoxycurcumi และสาร Bisdemethoxycurcumin นั้นยังพบวา
มีประสิทธิภาพสูงในการฆาตัวออนของยุง Culex pipines  (Sagnou et al, 2012) นอกจากน้ีแลวขมิ้นยังพบวาสามารถใชปองกัน
กำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ เชน Ravikumar et al. (2012) ไดทดสอบน้ำหมักจากขิง Zingiber officinale, ขมิ้น Curcuma 
longa, กระเทียม Allium sativum, พริกหยวก Capsicum annuum และวานน้ำ Acorus calamus กับปสสาวะของวัว เพื่อ
ควบคุมเพลี้ยไฟมัลเบอรรี่ Pseudodendrothrips mori  พบวาสามารถลดจำนวนประชากรของเพลี้ยไฟมัลเบอรรี่ได 95.6% จาก
องคประกอบของสาร และคุณสมบัติในการปองกันกำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ จึงสามารถทำใหปองกันกำจัดแมลงหวี่ขาวใยเกลียวไดดี
เชนกัน   

6.สรุป 

จากการทดลองพบวาน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นทุกความเขมขน 1, 5, 10 และ 20 เปอรเซ็นต ใหผลดีที่สุดในการฆา
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว ดีกวาน้ำมันหอมระเหยจากขา และขิง  
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7.เอกสารอางอิง  
รุจ มรกต สุมาลี ควรหัตถ กฤษณีย บรรจงปุ ปฐมวดี บุตรกร และจุฑารัตน พรมพุก. (2555). สี่รูสูเพลี้ยแปง ศัตรูมันสำปะหลัง. 

นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
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Survey on Diversity of Microorganisms from Soil in Phatoey National Park  

of Suphanburi Province 

Nareeporn Jaengsawang1, Wuthichai Thephabut1 and Methanee Homthong1* 
1Division of Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom 

*corresponding author: email methanee@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The surveying of microbial diversity at Phu Toei National Park Suphanburi, soil samples were collected 

at 0 - 15 cm depth from 5 areas; Pa Sak (PS), Tad Huai Bamboo Forest (PR), Dry Bamboo Forest (PL),         

Dwarf Forest (PT) ,and Moss Bamboo Forest (PM). Then, microorganisms were isolated by dilution plate method 

using Tryptone Soya Agar (TSA) for microorganisms, National Botanical Research Institute's Phosphate (NBRIP) 

,and Pikovskaya agar (PVK) for phosphate solubilizing microorganisms. The results indicated that            

the microorganisms were found in all of the soil sampling areas. The results showed the highest number 

of microorganisms on Tryptone Soya Agar, followed by phosphate solubilizing microorganisms         

in a significant difference (p  0.05). And the highest number of microorganisms was in the Dry Bamboo 

Forest in a significant difference (p  0.05). Fungi were isolated on Potato Dextrose Agar (PDA) 

and Rose Bengal Agar (RBA). The fungi were found in all of the soil sampling areas. The results showed 

that the number of fungi on Potato Dextrose Agar was higher than Rose Bengal Agar, And the highest 

number of fungi was in Pa Sak and Dwarf Forest with a significant difference (p  0.05).  Microbial diversity 

in each area was different and found different 11 bacterial isolates and 22 fungus isolates in order to the 

studies are to test the properties and to take advantage.        

Keywords: Biodiversity, microorganism, number of microorganisms 
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3.

3.1 

    1   1   

  15    

 1   5   5            

 (PS)  (PR)  (PL)  (PT)  (PM)  

  

3.2  

 (dilution)  10-2  10-3  2  

 0.1   Tryptone Soya Agar (TSA),      

Pikovskaya’s Agar (PVK)  National Botanical Research Institute’s Phosphate (NBRIP)      

spread plate   24   streak plate     

  10-2  10-3  2        

  0.1   Potato Dextrose Agar 

(PDA)   Rose Bengal Agar (RBA)  spread plate technique   7  

 (slide culture)   

colony forming unit (CFU)   

3.3 

  30-300  

  

C =   30-300   

v1  =   inoculum   

n1  =   30-300   

n2  =   30-300   2  

d   =   30-300  

3.4   

 SPSS  17  

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

(v1n1 + 0.1n2)d 

C (CFU/ml)   =    
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4.

4.1 

 (PS),  (PR),  (PL),  (PT)  (PM)       

 Tryptone Soya Agar (TSA), Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate (NBRIP)  

Pikovskaya Agar (PVK)  Tryptone Soya Agar   Nationnal Botanical 

Research Institute’s Phosphate  Pikovskaya Agar  

 0.59 ± 10.10 x 102 - 6.60 ± 13.57 x 102 CFU/ml  Tryptone Soya Agar 

 Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate  Pikovskaya Agar 

  0.05  Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate 

 Pikovskaya Agar   0.05 (  1  1) 

 5             

  0.05      

 2   0.05 (  2) 

   4.2  

         5   Potato Dextrose Agar (PDA)  Rose Bengal Agar (RBA)       

 Potato Dextrose Agar  Rose Bengal Agar  0.33 ± 4.24
 

x 102
 

- 

5.15 ± 10.60 x 102
 

CFU/ml (  2  3)          

    (  4) 

 1  Tryptone Soya Agar, Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate

   Pikovskaya Agar 

 

 (x 102 CFU/ml) 1/

Tryptone Soya Agar Nationnal Botanical Research 

Institute’s Phosphate  

Pikovskaya Agar 

 (PS)  3.65 ± 12.72
ed

1.82 ± 15.55
abc

1.38 ± 8.90
abc

 (PR)  2.54 ± 12.16
 cd

0.95 ± 9.19
ab

0.59 ± 10.60
a

 (PL)  6.60 ± 13.57
g

1.99 ± 2.82
bc

1.10 ± 17.67
ab

 (PT)  5.06 ± 2.82
f

0.70 ± 8.45
ab

1.13 ± 5.65
 ab

 (PM)  4.70 ± 3.11
ef

0.60 ± 11.31
a

0.80 ± 2.54
ab

1/   p  0.05  DMRT 

C.V. = 6.78 % 95%  
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  2  Potato Dextrose Agar  Rose Bengal Agar  

 
 (x 10

2 

CFU/ml) 1/

Potato Dextrose Agar  Rose Bengal Agar  

 (PS) 2.53 ± 16.97
c

5.15 ± 10.60
 b, c

 (PR) 0.93 ± 10
b

0.34 ± 1.41
 a

 (PL) 0.91 ± 2.12
b

1.16 ± 2.82
 b

 (PT) 3.06 ± 2.82
d

0.33 ± 4.24
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 (PM) 1.12 ± 11.3
b

0.36 ± 4.24
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1/   p  0.05  DMRT 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

98 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

RBA PDA

  C.V. = 13.28 % 

95% Confidence Interval = 80.25 - 144.84 

 3  (CFU/ml) 

 

 

 

 4  (CFU/ml) 

5.

   5  

 Tryptone Soya Agar  Nationnal Botanical Research Institute’s Phosphate 

 Pikovskaya Agar   Potato Dextrose Agar     

Rose Bengal Agar    5       

   11     

22  

a
a

b

c
c

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2

PR PM PL PS PT

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

99 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



6.
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การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางน้ําดื่มจากตูน้ําดืม่หยอดเหรยีญ 
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

ปติ  ภุมลา1  ธัญรดี  มาไว1 และ เมธานี  หอมทอง1* 

1สาขาวิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม  
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บทคัดยอ  

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางน้ําดื่มจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ เพื่อนํามาวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยเก็บ

ตัวอยางน้ําดื่มจาก 4 จุด รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย โดยวิธีหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมด 

(Total viable count; TVC) และเก็บตัวอยาง 2 วิธี คือ เก็บตัวอยางโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําด่ืม และเก็บตัวอยาง

โดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่ม พบปริมาณจุลินทรียทั้งหมด เทากับ 0.14 ± 5.27 - 0.45 ± 17.36 x 102 CFU/ml โดย

ตัวอยางน้ําที่เก็บดวยวิธไีมเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่ม พบตัวอยางน้ํา 2 จุด คอื จุดที่ 2 และจุดที่ 4 มีปริมาณจํานวนจุลินทรีย

ทั้งหมดเกินคามาตรฐาน (500 CFU/ml) สวนจุดที่ 1 และจุดท่ี 3 มีปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมดไมเกินคามาตรฐาน สวน

การศึกษาตัวอยางน้ําที่เก็บตัวอยางดวยวิธเีช็ดทําความสะอาดหัวจายนํ้าดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต พบวาตัวอยางน้ําจากตู

น้ําดื่มหยอดเหรียญท้ัง 4 จุด มปีริมาณจุลินทรียทั้งหมดเปนไปตามคามาตรฐานไมเกิน 500 CFU/ml จะเห็นไดวาตัวอยางน้ําดื่ม

จากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเปนไปตามคามาตรฐานไมเกิน 500 CFU/ml ผานเกณฑลักษณะคุณภาพนํ้า

ดื่มทางดานจุลินทรียกับเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภคทุกจุด  

คําสําคัญ: ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด คณุภาพน้ํา 
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Microbial quality examination of drinking water samples from drinking water 
vending machine around Nakhon Pathom Rajabhat University

Piti  Phumla1, Thanradee  Mawai1 and Methanee  Homthong1* 

1Division of Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 
Nakhon Pathom 

*corresponding author: email methanee@webmail.npru.ac.th

Abstract  

The study aims to analyze the microbial quality of drinking water samples from drinking water 

vending machines by collecting samples in 4 sites around Nakhon Pathom Rajabhat University. Total bacteria 

were analyzed using Total viable count (TVC). The samples were collected from the drinking water vending 

machine via 2 methods including without cleaning the water supply head and cleaning the water supply 

head.  The results showed that the 4 samples of drinking water were contaminated with total microbes in the 

range of 0.14 ± 5.27 - 0.45 ± 17.36 x 102 CFU/ml. 2 samples without cleaning the water supply head sample 

(Site 2 and Site 4) showed total bacteria higher than standard (500 CFU/ml). Site 1 and Site 3 showed total 

microbial counts not more than the standard 500 CFU/ml. To cleaning the water supply head, by using 70 % 

alcohol showed that all samples were not more than the standard 500 CFU/ml. The results from this study 

found that drinking water samples from drinking water samples from drinking water vending machines have 

reached the microbiology standard criteria.  

Keywords: drinking water vending machine, total viable count, quality water 

1. บทนํา
น้ําดื่มเปนส่ิงจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยนํ้าดื่มตองมีความสะอาดและปลอดภัย ปจจุบันมีแหลงนํ้าดื่มบริโภคที่

หลากหลาย เชน เคร่ืองกรองน้ําในครัวเรือน ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ เปนแหลงน้ําด่ืมหน่ึงที่ผูบริโภคจํานวนมากนิยมใชบริการ  

จากการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคน้ําดื่มของผูบริโภคที่อาศัยในชุมชน อพารตเมนท และหอพักนักศึกษา พบวานํ้าดื่มจาก  

ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญไดกลายเปนทางเลือกใหมสําหรับผูบริโภค เน่ืองจากต้ังอยูในแหลงชุมชน เชน ตลาด หอพักนักศึกษา 

โดยการใชงานผูบริโภคตองนําภาชนะบรรจุนํ้าดื่มมาเอง เนื่องจากน้ําดื่มมีราคาถูกเพียงลิตรละ 1-2 บาท เทานั้น และสามารถบรรจุ

น้ําไดตลอด 24 ช่ัวโมง การติดตั้งตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญจะมีตัวแทนจําหนายติดตั้งเอง หรือมีรานคาที่สนใจติดต้ัง มีเจาของหอพัก

ติดตั้ง ซึ่งพบเห็นไดท่ัวไป และไมมีการควบคุมของผูรับผิดชอบหรือบริษัทที่ติดตั้ง (นรา  ระวาดชัย, 2555) 

องคการอนามัยโลกไดประมาณวาในแตละปมีผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงมากถึง 1,000 ลานคน จากประชากรทั่วโลก

ประมาณ 6,000 ลานคน สําหรับในประเทศไทยมีผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงในแตละปไมนอยกวา 1,000 คน ตอประชากรหนึ่ง

แสนคน และมีแนวโนมจะสูงข้ึนตลอด 10 ป ท่ีผานมา และโรคนี้ยังเปนสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กเล็กดวย โรคอุจจาระรวง
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จําแนกตามลักษณะอาการได 2 ชนิด คือ โรคอุจจาระรวงชนิดเรื้อรัง และชนิดเฉียบพลัน สาเหตุสวนมากของโรคอุจจาระรวงเรื้อรัง

จะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และการแพอาหาร โดยเฉพาะน้ํานมวัว แตในกรณีโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันสวนมาก

เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย และไวรัสที่ปนเปอนในอาหารและนํ้าด่ืม ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ 

ในประเทศไทย พบวามีสาเหตุมาจากการติดเช้ือแบคทีเรียมากที่สุด และซาลโมเนลลา (Salmonella) เปนแบคทีเรียที่เปนสาเหตุ

ของโรคอุจจาระรวงที่พบมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเช้ือน้ีมีการแพรระบาดจากอุจจาระผูปวยติดตอไปสูบุคคลอ่ืนดวย  

การปนเปอนในอาหาร น้ํานม และน้ํา รวมทั้งสัตวบางชนิดที่เปนอาหาร เชน หมู เปด และไก เปนตน (บัญญัติ  สุขศรีงาม, 2552) 

 ในเขตพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีบริการ  

ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญแกผูบริโภคกระจายอยูตามหอพัก และชุมชนท่ีพักอาศัยเปนจํานวนมาก การดแูลรักษาสภาพเครื่องใหสามารถ

ผลิตนํ้าไดตามคุณภาพนํ้าจึงขึ้นอยูกับเจาของผูจําหนาย และบางพื้นที่ ไมสามารถระบุผู เปนเจาของตูได เน่ืองจากเปน  

ตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญของชุมชนท่ีไดรับตูมาจากหนวยงานราชการ หรือทางชุมชนจัดหาให ทําใหไมมีผูรับผิดชอบดูแลสภาพทั่วไป 

ความสะอาดของตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ และคุณภาพน้ําดื่มที่ไดมาในตูดังกลาว จึงอาจไมปลอดภยั  

ดังนั้นผูวิจัยจึงตรวจสอบปริมาณจุลินทรียของนํ้าดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตน หรือความปลอดภัยของนํ้าที่ใชบริโภค และเปน

แนวทางควบคุมกระบวนการผลิตน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญใหไดมาตรฐาน และสามารถผลิตน้ําดื่มท่ีปลอดภัยสูผูบริโภคตอไป 

2. วัตถปุระสงคการวิจัย
เพ่ือสํารวจปริมาณจุลนิทรียของน้ําดื่มจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 การเก็บตวัอยางน้ําด่ืม
การเก็บตัวอยางน้ําจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเก็บตัวอยางนํ้าดื่มจาก 4 จุด 

เก็บจุดละ 6 ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 24 ตัวอยาง มีวิธีเก็บตัวอยาง ดังน้ี 
1. นําขวดรูปชมพูซึ่งผานการฆาเช้ือแลว เก็บตัวอยางน้ําดื่มโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายนํ้าด่ืม และเก็บตัวอยางน้ําโดยวิธี

เช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต และหลังจากทําความสะอาดหัวจายน้ําด่ืม แลวเปดนํ้าทิ้งไว
ประมาณ 1 นาที โดยเก็บตัวอยางจุดละ 3 ตัวอยาง 

2. นําขวดรูปชมพูที่บรรจุตัวอยางน้ําแชในถังเก็บความเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวง 4-10 องศาเซลเซียส จากนั้นนํา
ตัวอยางไปวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในหองปฏบิัติการภายใน 24 ชั่วโมง 

3.2 การตรวจหาปริมาณแบคทเีรียท้ังหมด 
นําตัวอยางน้ํามาตั้งพักไวท่ีอุณหภูมิหอง (29±1 องศาเซลเซียส) จนตัวอยางน้ํามีอุณหภูมิลดเหลือ 25 องศาเซลเซียส 

จากน้ันนําตัวอยางน้ํามาเจือจาง โดยการเขยาตัวอยางน้ําเพ่ือใหเชื้อกระจายทั้งขวด ดูดตัวอยางน้ําตัวอยางละ 1 มิลลิลิตร ใสใน
หลอดทดลองที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเขมขนรอยละ 0.85 ปริมาตร 9 มิลลิลิตร เขยาใหตัวอยางผสมเปนเนื้อเดียวกัน 
ซึ่งตัวอยางจะถูกทําใหเจือจางลง 10 เทา จะไดตัวอยางที่มีความเขมขน 10-1 ทําเชนเดียวกัน เพื่อใหตัวอยางมีความเขมขน 10-2 
และ 10-3 ตามลาํดับ จากนั้นใชปเปตที่ฆาเช้ือแลวดูดสารละลายเจือจางตัวอยางละ 1 มิลลิลิตร ใสลงในจานเพาะเชื้อที่ผานการอบ
ฆาเช้ือแลว เทอาหาร Plate Count Agar (PCA) ปริมาตร 15-20 มิลลิลิตรตอจานเพาะเช้ือ หมุนจานเพาะเชื้อเพ่ือใหสารละลาย
เจือจางผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อ และกระจายเทากัน ปลอยใหอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว โดยทําตัวอยางละ 3 ซ้ํา จากนั้นนํา  
จานเพาะเช้ือไปบมท่ีอุณหภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 48-72 ชั่วโมง  

การนับจํานวนโคโลนีที่ผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนับเฉพาะจานเพาะเช้ือที่มีโคโลนีระหวาง 30-300 โคโลนี แลวนําผลที่
ไดมา คํานวณคา ดังน้ี 
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C =  ผลรวมของโคโลนีที่นับไดทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อที่นับไดในชวง 30-300 โคโลนี  
v1  =  ปริมาณของ inoculum ที่ใชในการตรวจวิเคราะห  
n1  =  จํานวนจานเพาะเช้ือที่นับไดในชวง 30-300 โคโลนีในระดับความเขมขนแรก  
n2  =  จํานวนจานเพาะเช้ือท่ีนับไดในชวง 30-300 โคโลนี ในระดับความเขมขนท่ี 2  
d   =  ระดับความเขมขนแรกท่ีสามารถนับเชื้อไดในชวง 30-300 โคโลนี

3.3 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน 17 และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนตโดยวิธีการของ 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

4. ผลการวิจัย
การตรวจสอบปริมาณจุลินทรียของน้ําดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเก็บ

ตัวอยางน้ํา 4 จุด คือ จุดที่ 1  จุดที่ 2  จุดที่ 3 และจุดท่ี 4 และเก็บตัวอยางน้ําโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวย

แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต และวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต พบวาปริมาณจุลินทรีย

ทั้งหมดอยูในชวง 0.14 ± 5.27 - 0.45 ± 17.36 x 102 CFU/ml โดยปริมาณจุลินทรียของนํ้าดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญจาก

ตัวอยางน้ําที่เก็บตัวอยางโดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดอยู

ในชวง 0.14 ± 5.27 - 0.42 ± 17.36 x 102 CFU/ml และปริมาณจุลินทรียท้ังหมดจากตัวอยางน้ําท่ีไมเช็ดทําความสะอาดหัว

จายนํ้าดื่ม มปีริมาณจุลินทรียท้ังหมดอยูในชวง 0.16 ± 5.27 - 1.31 ± 17.36 x 102 CFU/ml (ตารางที่ 1) 

การตรวจวเิคราะหปริมาณจุลินทรียท้ังหมดจากตัวอยางน้ํา 4 จุด ที่เก็บตัวอยางโดยวิธไีมไดทําความสะอาดหัวจายนํ้าด่ืม 

พบวาปริมาณจุลินทรียทั้งหมดจากตัวอยางน้ําดื่ม 2 จุด คือ จุดที่ 2 และจุดที่ 4 มีปริมาณจํานวนจุลินทรียท้ังหมดเกินคามาตรฐาน 

สวนจุดที่ 1 และจุดที่ 3 พบวาปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเปนไปตามคามาตรฐานไมเกิน 500 CFU/ml และจากการตรวจ

วิเคราะหตัวอยางน้ําจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญทั้ง 4 จุด ท่ีเก็บตัวอยางโดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 

เปอรเซ็นต พบวามีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเปนไปตามคามาตรฐานไมเกิน 500 CFU/ml ผานเกณฑลักษณะคุณภาพน้ําด่ืม

ทางดานจุลินทรียทุกจุด โดยเทียบกับเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําบริโภคตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 

332 (พ.ศ. 2521)  

5. อภิปรายผลการวิจัย
การตรวจสอบปริมาณจุลินทรียของตัวอยางนํ้าจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเก็บ

ตัวอยางน้ําจาก 4 จุด คือ จุดที่ 1  จุดที่ 2  จุดที่ 3 และจุดที่ 4 ซึ่งเก็บตัวอยางน้ําโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวย

แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต และเก็บตัวอยางน้ําโดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต พบวา

ปริมาณจุลินทรียของตัวอยางน้ําจากตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญที่เก็บตัวอยางโดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล  

70 เปอรเซ็นต มีปริมาณจุลินทรียนอยกวาตัวอยางน้ําที่ เก็บโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายนํ้าดื่มดวยแอลกอฮอล  

70 เปอรเซ็นต แสดงวานํ้าดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญสะอาด และปลอดภยั เพราะมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดนอยกวาคามาตรฐาน 

(ไมเกิน 500 CFU/ml) โดยเทียบลักษณะคุณภาพนํ้าดื่มทางดานจุลินทรียกับเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนํ้าบริโภค และพบ

ตัวอยางน้ําที่เก็บตัวอยางโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต จากจุดท่ี 2 และ 4 มีปริมาณ

จุลินทรียทั้งหมดท่ีเกินคามาตรฐาน แสดงวาเกิดจากหัวจายน้ําดื่มไมสะอาด เน่ืองจากเก็บตัวอยางน้ําโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาด

(v1n1 + 0.1n2)d 

C
จํานวนแบคทีเรีย (CFU/ml)   =   
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หัวจายน้ําดื่ม สาเหตุท่ีเปนเชนนีเ้นื่องมาจากสิ่งแวดลอมรอบตู เชน ฝุนละออง หรือการท่ีตูไมไดรับการบํารุงรักษา และไมมีการทํา

ความสะอาดหัวจายน้ําดื่มเปนประจํา ทําใหเกิดตะไครน้ําเกาะหัวจายน้ําดื่มสงผลใหนํ้าดื่มที่กดออกมาปนเปอนดวยจุลินทรีย ทําให

พบปริมาณจุลินทรียเกินมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสธุีรา  ศรีสุข และภารดี  พละไชย (2559) ไดศึกษาคุณภาพน้ําด่ืม

จากตูกดหยอดเหรียญอัตโนมัติเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําโดยการเก็บตัวอยางจํานวน 28 ตัวอยาง ท่ัวเขต

เทศบาลนครยะลา มาวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา โดยวิธีการตรวจนับปริมาณจุลินทรียทั้งหมด พบวามีตัวอยางน้ําที่ผาน

เกณฑมาตรฐานจํานวน 18 ตัวอยาง คดิเปนรอยละ 64.29 โดยปริมาณจุลินทรียทั้งหมดผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 26 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 92.86 นอกจากน้ันยังพบการปนเปอนในนํ้าดื่มจากตูน้ําดื่มหยอดเหรียญในหลายงานวิจัย อาทิเชนงานวิจัยของ

พิทักษ  นอยเมล และเสาวภา  กาญบุตร (2558) ศึกษาการปนเปอนของแบคทีเรียในนํ้าดื่มจากเคร่ืองทํานํ้าเย็น ภายใน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบแบคทีเรียปนเปอนเกินเกณฑมาตรฐานกําหนด จากการเก็บ

ตัวอยางครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 73.33 และ 86.67 ตามลําดับ และจากงานวิจัยของนุชวรา  องศารา  

และคณะ (2555) ศึกษาคุณภาพน้ําดื่มจากจุดบริการนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยเก็บตัวอยางนํ้าดื่มจาก

จุดบริการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช พบวาคุณภาพนํ้าทางจุลชีววทิยา จํานวน 7 จุด ผานเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพน้ําดื่ม และจํานวน 8 จุด ไมผานเกณฑมาตรฐานทางจุลชีววทิยา ดังน้ันการบริโภคนํ้าดื่มจากตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญส่ิงแรกที่

ตองคํานึงถึงคือความสะอาดของน้ําเปนสําคัญ ซึ่งน้ําดื่มน้ันจะตองปราศจากการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียท่ีอาจกอใหเกิดโรคได 

และนํ้าดื่มจะสะอาดไดก็ตองทําความสะอาดตูน้ําด่ืมหยอดเหรียญดวย ซึ่งทางผูจัดจําหนายตูควรทําความสะอาดตูเดือนละครั้ง 

เพื่อใหตูน้ําดื่มหยอดเหรียญสะอาดและปลอดภัยไดมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1 จํานวนโคโลนีแบคทีเรยี 

ตวัอยาง 
จํานวนโคโลนีแบคทีเรีย (x 102 CFU/ml)1/ 

ไมเช็ดทําความสะอาด 
ดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 

เช็ดทําความสะอาด 
ดวยแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 

จุด 1 0.16 ± 8.66 a 0.14 ± 5.27  a 

จุด 2 1.31 ± 11.27 c 0.42 ± 2.49 ab 

จุด 3 0.45 ± 17.36 ab 0.15 ± 7.26 a 

จุด 4 0.84 ± 8.36 bc 0.22 ± 11.78 a 
1/คาเฉลี่ยท่ีตามดวยอักษรเหมือนกันในแตละคอลมันไมมีความแตกตางทางสถิติ ทีร่ะดบัความเช่ือมั่น p ≤ 0.05 โดยวิธี DMRT 

6. สรุปผลการวิจัย
จากการตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมดของตัวอยางน้ําจากตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม พบวาปริมาณจุลินทรียทั้งหมดจากตัวอยางนํ้าที่เก็บโดยวิธีเช็ดทําความสะอาดหัวจายน้ําดื่มมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด

นอยกวาตัวอยางน้ําที่เก็บโดยวิธีไมเช็ดทําความสะอาดหัวจายนํ้าดื่ม และพบวามีตัวอยางน้ําท่ีเก็บตัวอยางโดยวิธีไมเช็ดทํา 

ความสะอาดหัวจายน้ําดื่ม จากจุดท่ี 2 และ 4 มีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดเกินคามาตรฐานไมผานเกณฑลักษณะคุณภาพน้ําดื่ม

ทางดานจุลินทรีย  
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การคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบ้ืองตนของแบคทีเรียที่แยกไดจากพ้ืนที่หุบปาตาด 
จังหวัดอุทัยธาน ี

ณพัชรา  ดํารงแดน1, ทิพยวิมล  ดอนหลิมไพร1 และ เมธานี  หอมทอง1* 
1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email methanee@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบ้ืองตนของแบคทีเรียจากพื้นที่หุบปาตาดจังหวัดอุทัยธานี พบวา ดินมีลักษณะ  
เปนดินรวน สีดํา และนํ้าตาล และจากการตรวจนับปริมาณแบคทีเรียดวยเทคนิค spread plate และเจือจางสารละลายดินถึง
ระดับความเจือจาง 10-4 พบวาดิน 5 ตัวอยาง มีปริมาณแบคทีเรียอยูในชวง 0.07 ± 1.41 × 106 - 0.46 ± 2.05 × 106 CFU/ml  

เมื่อวิเคราะหผลทางสถิติ พบจํานวนแบคทีเรียจากดินตัวอยาง A กับตัวอยาง B มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์บนอาหาร Nutrient Agar (NA) สามารถคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่มีลักษณะสัณฐานวิทยา 
แตกตางกันจํานวน 28 ไอโซเลต และนํามาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา โดยนําแบคทีเรียที่แยกไดมาตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา
ของโคโลนี (สี ผิวหนา และ ขอบ) และการยอมสีแบบแกรม ผลการยอมแกรม พบแบคทีเรียแกรมบวก จํานวน 27 ไอโซเลต และ 
แบคทีเรียแกรมลบ จํานวน 1 ไอโซเลต การศึกษานี้เปนข้ันตอนแรกในการนําแบคทีเรียมาใชประโยชนตอไปในอนาคต

คําสําคัญ: การยอมสีแบบแกรม  แบคทีเรีย  ลักษณะสัณฐานวิทยา  
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Screening and Preliminary Characterization of Bacteria Isolated 
from Huppatat Area of Uthaithani Province 

Napatchara  Dumrongdan1, Tipwimon  Donlimprai 1 and Methanee  Homthong1* 
1Division of Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom 

*corresponding author: email methanee@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The soil was collected from Huppatat Area of Uthaithani Province. The soil texture was black loamy soils. 

The bacterial count was used by spread plate technique and diluted soil solution to dilution level 1 0 -4 .
The results of bacteria counting were ranges from 0.07 ± 1.41 × 106 –0.46 ± 2.05 × 106 CFU/ml. Sample A

and sample B was a significant difference (p≤0 . 0 5 )  when determined by comparing between bacterial 

populations. Bacterial species were isolated following standard methods. The isolates were cultured 

on Nutrient Agar (NA). In the study found different 28  bacterial isolates. Out of 28  isolates were tested 

morphology (color, surface ,and margin) and gram staining. The result showed that 27  isolates 

were gram-positive bacteria and 1  isolate was gram-negative bacteria. This study is the first step in the 

implementation of a bacterial and this information will be enlarged in the future. 

Keywords: bacteria, Gram staining, morphology 

1. บทนํา
แบคทีเรีย เปนสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในดิน ทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียตาง  ๆ และปลอยธาตุอาหารออกมาเปน

ประโยชนตอพืช แบคทีเรียหลายชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนได การตรึงไนโตรเจน หมายถึง  การเปลี่ยนกาซไนโตรเจนมาเปน
สารประกอบเพื่อใชประโยชนในตัวจุลินทรีย และตอมาไดปลอยออกมาใหพืชใชประโยชน นอกจากนี้สารเหนียวตาง ๆ ที่แบคทีเรีย
สังเคราะหขึ้นมายังชวยใหอนุภาคดินเกาะกลุมเปนเม็ดดิน และเกิดโครงสรางดิน

จุลินทรียในดิน ไดแก แบคทีเรีย เช้ือรา แอคติโนมัยซีส สาหราย โปรโตซัว และไวรัส  ในดินที่อุดมสมบูรณจะพบกลุม
จุลินทรียในดินเหลาน้ีไดมากถึงพันลานเซลลตอดินหนึ่งกรัม และจุลินทรียที่มีในดินมากที่สุด คือ แบคทีเรีย จํานวนในดินสวน     
ทั่ว ๆ ไป 1 กรัมจะมีจํานวนแบคทีเรียประมาณลานเซลลซึ่งประกอบดวยมากกวา 400 สกุล และ 10,000 ชนิด แบคทีเรียเปน
จุลินทรียขนาดเล็กที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือรา โพรโตซัว และสาหราย มีรูปรางแบบงาย ๆ 3 รูปราง คือ กลม (cocci) ทอน (rod) 

และเกลียว (spiral) ไมมีรงควัตถุภายในเซลล คือ เซลลมักจะใส มีท้ังเคลื่อนที่ไดและไมเคลื่อนที่ (พฤกษา  หลาวงษา, 2018) 

หุบปาตาดเปนสถานที่ที่เต็มไปดวยความสวยงามแปลกตาของทางธรรมชาติ หุบปาตาด ไดถูกประกาศจากกรมอุทยาน
แหงชาติใหเปนพ้ืนที่อนุรักษ เน่ืองจากมีสภาพทางภูมิศาสตรที่แปลกตาดวยพันธุไมหายากมากมายหลายชนิด เชน เตาราง เปลา 
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คัดคาวเล็ก และขนุนดิน เปนตน โดยหุบปาตาดมีลักษณะเปนโถงถ้ําขนาดใหญที่ภายในคือผืนปาที่เต็มไปดวยตนตาด  และ               
พืชพันธุโบราณแปลกตา และถ้ําน้ีถูกคนพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล เจาอาวาสวัดถ้ําทอง เมื่อป พ.ศ. 2522 พระครูไดปนลงไป
ในหุบเขานี้จึงพบวามีตนตาดจํานวนมาก บริเวณปลองขนาดใหญที่แสงสองลงมาได และปาตาดในบริเวณหุบเขานี้มีลักษณะคลาย    
ปาดงดิบ และยังมีความชุมชื้นสูง แสงจะสองถึงพื้นไดเฉพาะตอนเที่ยงวัน  เพราะมีเขาหินปูนสูงชันลอมรอบมีความรมรื่น 
เหมาะแกการเดินชมธรรมชาติ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี, 2020) 

ตนไมที่ขึ้นบริเวณหุบปาตาด เปนตนไมที่คอนขางแปลกตา สามารถพบเห็นโดยทั่วไปนอย และดินบริเวณหุบปาตาด       
มีลักษณะที่แข็ง ยากตอการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดินจากพ้ืนท่ีหุบปาตาด

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อคัดแยกแบคทีเรียในดินจากพืน้ท่ีหุบปาตาด จังหวัดอุทัยธานี 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

3.1 การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยาง
 สุมเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบหุบปาตาดท่ีระดับความลึก 15 เซนติเมตร เก็บตัวอยางบรรจุในถุงพลาสติกที่ผนึก
และติดฉลากโดยกําหนดสถานที่ และรหัสตัวอยางดิน 5 ตัวอยาง ระบุเปน A, B, C, D และ E จากนั้นนํามาผึ่งลมใหแหง              
และนําตัวอยางดินไปวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในหองปฏิบัติการทดลองตอไป 

3.2 การนับปริมาณแบคทีเรีย
ช่ังตัวอยางดินบริเวณละ 10 กรัม ใสดินในบีกเกอรที่เติมนํ้ากลั่นนึ่ง ปริมาตร 90 มิลลิลิตร เขยาแลวตั้งทิ้งไวใหดิน

ตกตะกอนจะไดสารละลายสวนใส (suspension)  เชื้อในบีกเกอรที่เจือจางลง 10 เทา จะไดตัวอยางท่ีมีความเขมขน 10-1 ใชปเปต
ที่ผานการอบฆาเช้ือขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายสวนใสจากบีกเกอร เพื่อยายไปใสในหลอดทดลองท่ีมีน้ํากลั่นนึ่ง ปริมาตร      
9 มิลลิลิตร หลอดที่ 1 จะไดตัวอยางที่มีความเขมขน 10-2 กระจายเช้ือดวยเครื่องเขยาสาร (vortex mixer) แลวใชปเปตท่ีผาน  
การอบฆาเช้ือขนาด 1 มิลลิลิตร อันใหมดูดสารละลายสวนใสจากหลอดทดลองหลอดท่ี 1 เพื่อยายสารละลายสวนใสไปใสใน   
หลอดทดลองที่มีน้ํากลั่นนึ่ง ปริมาตร 9 มิลลิลิตร หลอดที่ 2 จะไดตัวอยางที่มีความเขมขน 10-3 กระจายเช้ือดวยเคร่ืองเขยาสาร 
และทําแบบนี้จนถึงตัวอยางที่มีความเขมขน 10-6 ทําซ้ําเพื่อใหไดตัวอยางที่มีความเขมขน 10-3 ถึง 10-4 ซึ่งคาดวามีความเขมขน
ของเช้ือพอเหมาะที่จะสามารถนับจํานวนโคโลนีได นําสารละลายสวนใสแตละความเขมขนมาเกลี่ยบนบนอาหาร Nutrient Agar (NA) 

โดยใชปเปตดูดสารละลายสวนใสของเช้ือในหลอดท่ีมีความเขมขน 10-3 ถึง 10-4 อยางละ 0.1 มิลลิลิตร หยดในจานเลี้ยงเช้ือที่มี
อาหาร Nutrient Agar (NA) แข็งตัวดีแลว และใชแทงแกวสามเหลี่ยม (spreader) ทีฆ่าเช้ือแลว กวาดใหสารละลายสวนใสกระจาย
ทั่วบนผิวหนาอาหารทําความเขมขนละ 2 ซ้ํา บมเช้ือท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลานาน 24- 48 ช่ัวโมง แลวนํามาตรวจนับจํานวนโคโลนี
ในแตละความเขมขน จากนั้นนํามาคํานวณหาปริมาณเชื้อจากดินในแตละตัวอยาง (สุภัทรา  จามกระโทก, 2545) 
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3.3 การคํานวณปริมาณแบคทีเรีย
นับจํานวนโคโลนีท่ีผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนับเฉพาะจานเพาะเช้ือท่ีมีโคโลนีระหวาง 30-300 โคโลนี แลวนําผลที่ไดมา 

คํานวณคา ดังนี ้

C  =  ผลรวมของโคโลนีท่ีนับไดทั้งหมดจากจานเพาะเชื้อที่นับไดในชวง 30-300 โคโลนี  

v1   =  ปริมาณของ inoculum ที่ใชในการตรวจวิเคราะห  
n1   =  จํานวนจานเพาะเช้ือท่ีนับไดในชวง 30-300 โคโลนีในระดับความเขมขนแรก  

n2   =  จํานวนจานเพาะเช้ือท่ีนับไดในชวง 30-300 โคโลนี ในระดับความเขมขนท่ี 2  

d    =  ระดับความเขมขนแรกท่ีสามารถนับเชื้อไดในชวง30-300 โคโลนี 

3.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS เวอรช่ัน 17 และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนตโดยวิธีการของ 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

3.5 คดัเลือกแบคทีเรีย 

การคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์ โดยคัดแยกโคโลนีที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาแตกตางกัน เชน รูปราง ลักษณะผิวหนา และ    
ริมขอบ เปนตน โดยใชเทคนิค streak plate บนอาหาร Nutrient Agar (NA) แลวบมจานเลี้ยงเช้ือที่อุณหภูมิหอง เปนเวลานาน 
24-48 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บรักษาแบคทีเรียบริสุทธ์ิที่แยกไดในหลอดอาหาร Nutrient Agar (NA) ชนิดเอียง แลวบมหลอดอาหารท่ี
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

3.6 การศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย
นําแบคทีเรียแตละชนิด มาศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา โดยการศึกษาลักษณะของโคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

เพื่อศึกษาโครงสรางพิเศษของแบคทีเรีย โดยการยอมสีแกรม ดังน้ี 

1. ใชหวงถายเช้ือลนกับเปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล ทิ้งไวใหเย็นนําไปแตะเชื้อแเบคทีเรียที่จะยอมผสมกับหยดน้ําที่แยกไวบน
สไลดที่สะอาด

2. เกลี่ย (smear) เชื้อที่อยูบนสไลดใหกระจายออกเปนบริเวณบาง ๆ
3. ปลอยสไลดในอากาศใหแหง (air dry)

4. ทําใหแบคทีเรียติดแนนบนสไลดดวยความรอน (heat-fixed) คือ นําสไลดไป ผานเปลวไฟออน ๆ จากตะเกียงแอลกอฮอล
ไมควรใหสไลดรอน เพราะจะทําใหเซลลไหม ลองเอาสไลดแตะบนหลังมือ ถาสไลดอุน ๆ แสดงวาใชได

5. หยดสี crystal violet ใหทวมบริเวณรอยเกลี่ย เปนเวลานาน 1 นาที
6. ลางสีออกดวย Gram' s iodine solution แลวหยด Gram's iodine solution ใหทวมบริเวณเกลี่ย เปนเวลานาน 1 นาที
7. เท Gram's iodine solution ออกแลวลางทันทีดวยแอลกอฮอล 95 เปอรเซ็นต เปนเวลานาน 15-20 วินาที
8. ลางน้ําทันที ดวยน้ํากลั่น
9. Counter stain ดวยสี safranin O เปนเวลานาน 15-30 วินาที หลังจากน้ัน ลางสีออกดวยน้ํา แลวซับใหแหง

(v1n1 + 0.1n2) d 
Cจํานวนแบคทีเรีย (CFU/ml)   =  
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10. ตรวจดูเซลลดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง ที่กําลังขยาย 1,000 เทา แบคทีเรียแกรมลบจะติดสีแดงของ safranin O สวน
แบคทีเรียแกรมบวกจะติดสีมวงของ crystal violet

4. ผลการวิจัย 

4.1 จํานวนโคโลนีแบคทีเรีย
การคัดแยกแบคทีเรียจากดินบริเวณพื้นที่หุบปาตาด จังหวัดอุทัยธานี ผลการนับจํานวนโคโลนีแบคทีเรีย พบวาดินในพ้ืนท่ี          

หุบปาตาดมีจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียอยูในชวง 0.07 ± 1.41 × 106 - 0.46 ± 2.05 × 106 CFU/ml (ภาพที่ 1)  

 4.2 การคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์และการจําแนกแบคทีเรีย
จากการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธิ์  พบวาสามารถแยกแบคที เรียที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาแตกตางกันได  

จํานวน 28 ไอโซเลต สวนการจําแนกแบคทีเรียดวยวิธีการยอมสีแกรม พบแบคทีเรียแกรมบวก จํานวน 27 ไอโซเลต และ 
แบคทีเรียแกรมลบ จํานวน 1 ไอโซเลต แยกไดเปนแบคทีเรียจากตัวอยางดินบริเวณ A พบแบคทีเรีย จํานวน 3 ไอโซเลต และ
จัดเปนแบคทีเรียแกรมบวกท้ังหมด มีลักษณะรูปรางแบบทอนสั้น จํานวน 2 ไอโซเลต และรูปรางไมแนนอน 1 ไอโซเลต บริเวณ B 

พบแบคทีเรีย จํานวน 7 ไอโซเลต โดยจําแนกเปนแบคทีเรียแกรมบวก จํานวน 6 ไอโซเลต และแบคทีเรียแกรมลบ 
จํานวน 1 ไอโซเลต มีรูปรางแบบทอนสั้น จํานวน 5 ไอโซเลต และรูปกลม 2 ไอโซเลต บริเวณ C พบแบคทีเรีย จํานวน 4 ไอโซเลต 
จําแนกเปนแบคทีเรียแกรมบวกท้ังหมด มีลักษณะรูปรางแบบทอนสั้นทั้งหมด บริเวณ D พบแบคทีเรีย จํานวน 9 ไอโซเลต จัดเปน
แบคทีเรียแบบแกรมบวกทั้งหมด มีรูปรางแบบทอนสั้น จํานวน 5 ไอโซเลต ทอนยาว จํานวน 2 ไอโซเลต รูปกลม จํานวน 1 ไอโซเลต และ
รูปรางไมแนนอน จํานวน 1 ไอโซเลต และบริเวณ E พบแบคทีเรียจํานวน 5 ไอโซเลต จัดเปนแบคทีเรียแกรมบวกท้ังหมดมีลักษณะ
รูปรางแบบทอนสั้น จํานวน 4 ไอโซเลต และรูปกลม จํานวน 1 ไอโซเลต (ตารางที่ 1)

*คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกนัในแตละคอลัมนไมมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น p ≤ 0.05 โดยวิธี DMR

ภาพท่ี 1 ปริมาณแบคทีเรีย (x106 CFU/ml) จากตัวอยางดิน 5 บริเวณ 
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ตารางที่ 1 ลักษณะสณัฐานวิทยาของแบคทีเรีย 28 ไอโซเลต 

ไอโซเลต ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ลักษณะโคโลน ี ชนิดแกรม โคโลนี รูปรางเซลล 

A-01 สีครีม มันวาว 
รูปรางกลมขนาดเล็ก 

แกรมบวก 

A-02 สีขาว ไมเรียบและดาน 

ขอบเปนคลื่น รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

A-03 สีขาวไมเรียบและดาน 

รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

B-01 สีเหลือง โปรงแสง 
มันวาว รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

B-02 สีขาวขุน ทึบแสง 
มันวาว ขนาดเล็ก 

แกรมบวก 

B-03 สีขาว มันวาว 
รูปรางกลมขนาดเล็ก 

แกรมลบ 
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ตารางที่ 1 (ตอ) ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย 28 ไอโซเลต 

ไอโซเลต ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ลักษณะโคโลน ี ชนิดแกรม โคโลนี รูปรางเซลล 

B-04 สีขาวขุน ทึบแสง 
เรียบดาน ขอบเปนคลื่น 

แกรมบวก 

B-05 สีครีม เรียบมันวาว 
รูปรางกลม ขอบเรียบ 

แกรมบวก 

B-06 สีขาว เปนเสนใย  
รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

B-07 สีขาวขุน ทึบแสง 
เรียบและดาน รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

C-01 สีขาวขุน  เรียบและดาน  
ขอบหยัก รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

C-02 สีครีม ไมเรียบ มันวาว 
ขอบเรียบ รูปรางคอนขางกลม 

แกรมบวก 

C-03 สีขาวขุน เรียบและดาน 

 ขอบหยัก รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

C-04 สีขาว เรียบและมันวาว 
รูปรางกลมขนาดเล็ก 

แกรมบวก 
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ตารางที่ 1 (ตอ) ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย 28 ไอโซเลต  

ไอโซเลต ลักษณะสัณฐานวิทยา 

ลักษณะโคโลน ี ชนิดแกรม โคโลนี รูปรางเซลล 
D-01 สีขาวเรียบและดาน 

รูปรางกลมขนาดเล็ก 

แกรมบวก 

D-02 สีขาวขุน เรียบและดาน 

 ขอบหยัก รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

D-03 สีเหลืองไมเรียบและดาน 

ขอบเรียบ รูปรางกลม 

แกรมบวก 

D-04 สีขาวขุน ไมเรียบมันวาว 
ขอบหยัก รูปรางคอนขางกลม 

แกรมบวก 

D-05 สีขาวขุน  เรียบและดาน 

ขอบหยัก 

แกรมบวก 

D-06 สีครีมเรียบและมันวาว 
ขอบเรียบ รูปรางกลม 

แกรมบวก 

D-07 สีครีม ไมเรียบและดาน 

ขอบหยัก รูปรางกลม 

แกรมบวก 
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ตารางที่ 1 (ตอ) ลักษณะสัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย 28 ไอโซเลต  

ไอโซเลต ลักษณะสัณฐานวิทยา 
ลักษณะโคโลน ี ชนิดแกรม โคโลนี รูปรางเซลล 

D-08 สีขาว เรียบและมันวาว 
โปรงแสง ขนาดเล็ก 

แกรมบวก 

D-09 สีขาว เรียบและมันวาว 
ขอบหยัก รูปรางคอนขางกลม

ขนาดเล็ก 

แกรมบวก 

E-01 สีครีม  เรียบและมันวาว 
ขอบเรียบ 

แกรมบวก 

E-02 สีขาวขุน เรียบและดาน 

ขอบหยัก รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

E-03 สีขาวขุน  เรียบและดาน 

ขอบหยัก รูปรางไมแนนอน 

แกรมบวก 

E-04 สีครีม  เรียบและมันวาว 
รูปรางกลมขนาดเล็ก 

แกรมบวก 

E-05 สีขาวขุน เรียบและดาน 

ขอบหยัก รูปรางไมแนนอน
ขนาดเล็ก 

แกรมบวก 
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5. อภิปรายผลารวิจัย 

จากการคัดเลือกและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของแบคทีเรียจากดินพ้ืนท่ีหุบปาตาด จังหวัดอุทัยธานี พบวาสามารถ
คัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาแตกตางกัน แสดงวาพื้นที่หุบปาตาดมีความหลากหลายทางจุลินทรียในดานลักษณะรูปราง 
และการจัดจําแนกโดยการยอมสีแกรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Singh and Prasad (2014) ไดคัดแยก และคัดกรองจุลินทรีย
ไรซโซสเฟยรในดินเพื่อผลิต IAA ซึ่งทําการเก็บตัวอยางดินบริเวณรอบรากขาวจาก 9 พื้นที่ของจังหวัด Kolar, Hoskote, 

Ramnagar และMysore มาเจือจาง และแยกเช้ือบนอาหาร Nutrient Agar (NA) และการจําแนกชนิดเบื้องตนโดยใชลักษณะทาง
สัณฐานวิทยารวมกับลักษณะทางชีวเคมี พบวาเปนแบคทีเรียแกรมบวกมากที่สุด ประกอบดวยแบคทีเรียแกรมบวกรูปรางทอน 57 ไอโซเลต              
แกรมบวกรูปรางกลม 47 ไอโซเลต แบคทีเรียแกรมลบ รูปรางทอน 6 ไอโซเลต และแอคติโนแบคทีเรีย 6 ไอโซเลต

6. สรุปผลการวิจัย
  จากการคัดแยกแบคทีเรียบริสุทธ์ิ โดยเทคนิค streak plate พบวาสามารถแยกโคโลนีที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาแตกตาง
กัน จํานวน 28 ไอโซเลต โดยแบงเปนตัวอยางดิน A, B, C, D และ E มีจํานวนแบคทีเรีย 3, 7, 4, 9 และ 5 ไอโซเลต ตามลําดับ
โดยสามารถจําแนกแบคทีเรียโดยวิธีการยอมแกรมได 2 กลุม คือ แบคทีเรียแกรมบวก จํานวน 27 ไอโซเลต และแบคทีเรียแกรมลบ 
จํานวน 1 ไอโซเลต 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณหัวหนาและเจาหนาผูดูแลหุบปาตาดท่ีไดอนุญาตใหเขาไปเก็บตัวอยางดิน ขอขอบคุณอาจารย และ
เจาหนาท่ี บุคลากรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณ 
และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร และชวยใหคําปรึกษาจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
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ผลของการแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซีสตอคุณภาพของผลหมอนอบแหงดวยตูอบลมรอน 

รวงนลิน เทพนวล1*, สภุาพร อภิรัตนานุสรณ1 , อรุโณทัย เจือมณี1 และ สุมาลี เรืองนิ่ม1  

1ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี  

*ผูรับผิดชอบบทความ: ruangnalin.the@sru.ac.th

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซิสจากผลหมอนสดสายพันธุ
เชียงใหม โดยขั้นตอนแรกทำการศึกษาผลของระยะการเจริญเติบโตของผลหมอนสดท่ีแตกตางกัน 3 ระยะการเจริญเติบโต คือ ผล
หมอนกึ่งสุก ผลหมอนสุกและผลหมอนสุกเต็มที่ตอคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมีของผลหมอน เมื่อทำการวิเคราะหคุณสมบัติ
ทางดานเคมีพบวา ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และสมบัติการตานอนุมูลอิสระมีคาเพิ่มขึ้นตามระยะการ
เจริญเติบโตของผลหมอน โดยผลหมอนสุกเต็มที่จะมีปริมาณสารประกอบฟโนลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน เทากับ 80.87 

± 0.15 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอกรัมตัวอยาง และ 11.38 ± 0.21 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลำดับ และความสามารถในการ
ตานอนุมูลอิสระโดยมีคารอยละการยับยั้ง DPPH เทากับ 78.65 ± 1.48 และจากการศึกษาสภาวะออสโมซิสที่เหมาะสมในการ
ผลิตผลหมอนแชอิ่มอบแหงแบบฮอสโมซีส พบวาความเขมขนของสารละลายออสโมติกและระยะเวลาในการแชมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหง ถึงแมวาการประเมินทางดานประสาทสัมผัสจะไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหงที่อัตราการแชผลหมอนสด
ตอสารละลายซูโครสเทากับ 1:2 ที่ระดับความเขมขน 60 oBrix แชที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวนำไปอบท่ี
ตูอบลมรอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 ช่ัวโมง จะไดรับความพึงพอใจจากผูทดสอบชิมมากท่ีสุดในเกือบทุกดาน 

คำสำคัญ: หมอน การอบแหงแบบออสโมซีส การอบแหง 
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Effect of osmotic dehydrated on the quality properties of mulberries dried in a 

carbinet type dryer 

Ruangnalin Thepnuan1*, Supaporn Apirattananusorn1 , Arunothai Juemanee1

and Sumalee Ruangnim1 

1Department of Food Science and Technology Faculty of Science and Technology, Suratthani 

Rajabhat University, Surat Thani 

*corresponding author: ruangnalin.the@sru.ac.th

Abstract  

The object of this research was to develop the production of osmotic dehydrated mulberry from fresh 

Chiang Mai mulberries. The first step the effect of mature stage including semi-mature stage, mature stage and 

fully mature stage on physical and chemical properties were studied. For phytochemical in term of total 

phenolic compound and the amount of anthocyanin the results showed that the highest of total phenolic 

compound and the amount of anthocyanin were obtained from fully mature stage. From fully mature stage of 

fresh mulberry has amount of total phenolic and anthocyanin compound as 80.87 ± 0.15 mg of cyanidin-3-

glucosides and 11.38 ± 0.21 mg/mL, respectively. The results of antioxidant activity with DPPH inhibition as 

78.65 ± 1.48. Moreover, a study of different concentration of sucrose solution and soaking time indicated that 

high concentration and soaking time caused the increase of water loss and solid gain in the product. Moreover, 

the sensory evaluation of the osmotic dehydrated mulberry was also done by 40 panelists with 9 point hedonic 

scale test, and revealed that were not significantly different (p>0.05) in all osmotic dehydrated mulberry. 

However, the results showed that appropriate condition for osmosis had the highest overall acceptable sensory 

score. The results from this research could be use as ratio between mulberry and sucrose solution 

(concentration 60 oBrix) was 1:2 soaking at 60 C for 2 hr and drying at 70 C for 5 hr by solar drying cabinet  

Keywords: Mulberries, Osmotic dehydration, Drying 
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1. บทนำ
ในปจจุบันผลหมอนไดรับความนิยมรับประทานเปนผลสดมากขึ้นนอกเหนือจากการนำใบหมอนไปใชประโยชนเพื่อการ

เลี้ยงไหมเพียงอยางเดียว โดยสายพันธุหมอนท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยเพื่อนำมารับประทานสด ไดแก สายพันธุเชียงใหม สายพันธุ
บุรีรัมย60 เปนตน เนื่องจากในผลหมอนสดมีคุณคาทางโภชนาการสูงอุดมไปดวยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารกลุมโพลีฟนอล
และ กลุมแอนโธไซนานินที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระ ทำใหผูบริโภคหันมาสนใจรับประทานเปนอาหารเพื่อสุขภาพมาก
ขึ้น (Qinqin et al., 2017) แตอยางไรก็ตามเนื่องจากธรรมชาติของผลหมอนสดมีชวงของฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวท่ีสั้นและมีปรมิาณ
น้ำในอาหารที่สูงทำใหผลหมอนสดจึงมีอายุการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยวที่สั้น โดยสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิแชเย็นเพยีง
ไมกี่วัน หากตองการเก็บรักษาใหนานข้ึนตองเก็บรักษาดวยวิธีการแชเยือกแข็งแตมีขอเสียคือทำใหเนื้อสัมผัสของผลหมอนเกิดเการ
เสื่อมเสียคุณภาพภายหลังการทำละลายเนื่องจากการเกิดผลึกน้ำแข็งในกระบวนการแชเยือกแข็ง 

การทำแหงหรือการดึงน้ำออกเปนหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ไดรับความนิยมสำหรับกระบวนการแปรรูปและการยืด
อายุการเก็บรักษาโดยการลดปริมาณความชื้นของอาหาร ซึ่งการทำแหงที่มีประสิทธิภาพที่ดีตองคำนึงถึงคุณภาพของอาหารที่ได
จากการทำแหง เชน คุณคาทางโภชนาการ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส รูปทรง เปนตน การดึงน้ำออกดวยวิธีออสโมซิสเปนการ
แปรรูปอาหารที่นิยมทำในวัตถุดิบประเภทผักและผลไมเน่ืองจากเปนวัตถุดิบท่ีมีปริมาณน้ำมาก วิธีการนี้เปนวิธีการลดปริมาณน้ำใน
ผักและผลไมที่ไมรุนแรงจึงทำใหไมเกิดการสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑภายหลังการอบแหงมากนัก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได
ทำการศึกษาเก่ียวกับสภาวะในการดึงน้ำออกดวยวิธีออสโมซีสที่เหมาะสมในการผลิตหมอนแชอิ่มอบแหงจากผลหมอนสดเพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่เหมาะสำหรับการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลหมอนและยืดอายุการเก็บรักษาไดนานขึ้น  

2. วตัถุประสงค

2.1 เพื่อศึกษาระยะการเจรญิเติบโตของผลหมอนสดที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอนแชอิ่มอบแหง 
2.2 เพื่อศึกษาสภาวะการดึงนำ้ออกดวยวิธีออสโมซีสทีเ่หมาะสมในการผลิตหมอนแชอิ่มอบแหง 

3. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงขอบเขตการทดลองออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ ไดแก 1) การศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของผล

หมอนผลหมอนสดที่มีระยะการเจริญเติบโตแตกตางกัน 3 ระยะการเจริญเติบโต คือ ผลหมอนกึ่งสุก (ระยะการเจริญเติบโตที่ 2 

เปนผลหมอนสีชมพูถึงแดง) ผลหมอนสุก (ระยะการเจริญเติบโตที่ 3 เปนผลหมอนสีแดงถึงสีมวง) ผลหมอนสุกเต็มที่ (ระยะการ
เจริญเติบโตที่ 4 เปนผลหมอนสีมวงเขม) และ 2) การศึกษาสภาวะการออสโมซิสที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอนแชอิ่มอบแหงตอ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหง โดยทำการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีกายภาพ และการทดสอบ
ทางดานประสาทสัมผัสของผูบริโภค 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 การศึกษาระยะการเจริญเติบโตของผลหมอนสดที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอนแชอิม่อบแหง  

นำผลหมอนสดสายพันธุเชียงใหมที่ไดจากกลุมเกษตรกรผูปลูกผลหมอนบริเวณพื้นท่ี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฏรธานีทั้ง 3 ระยะการเจริญเติบโต คือ ผลหมอนกึ่งสุก (ระยะการเจริญเติบโตที่ 2 เปนผลหมอนสีชมพูถึงแดง) ผลหมอนสุก 

(ระยะการเจริญเติบโตที่ 3 เปนผลหมอนสีแดงถึงสีมวง) ผลหมอนสุกเต็มที่ (ระยะการเจริญเติบโตที่ 4 เปนผลหมอนสีมวงเขม) มา
ลางทำความสะอาดและคัดแยกเอาผลที่เนาเสียออกไป สุมตัวอยางผลหมอนสด มาวิเคราะหคุณภาพดังนี ้
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4.1.1 การเตรียมตัวอยางสารสกัดสำหรับการวิเคราะห 

  ชั่งตัวอยางผลหมอน 30 กรัม นำมาสกัดดวยเอทานอลรอยละ 80 ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ทำการสกัดดวยเครื่องเขยา
ไฟฟาที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 นำสวนของของเหลวท่ีกรองไประเหยดวย
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซียลเซียส จนตัวทำละลายระเหยหมด เก็บตัวอยางท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

เพื่อทำการทดสอบตอไป 

4.1.2 การหาปริมาณสารแอนโทไซยานิน (ดวยวิธี Singleton et al., 2005) 

  ชั่งตัวอยางผลหมอน 10 มิลลิกรัม เติมน้ำกลั่น 10 มิลลิลิตร ปนผสมใหเขากันดวยเครื่อง Vortex ปเปตสารละลาย
ตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร เจือจางดวยสารละลายโพแทสเซยีมคลอไรด บัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน (pH 4.5) ปเปตสารละลาย
ตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร เจือจางดวยสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด บัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน (pH 1.0) ตั้งสารละลาย
ตัวอยางทั้ง 2 ชนิด ทิ้งไว 15 นาที แลวนำมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 และ 700 นาโนเมตร ดวยเคร่ือง UV/Vis 

spectrophotometer โดยใชตัวน้ำกลั่นเปนสารละลายเปรียบเทียบ คำนวณหาคาปริมาณสาร แอนโทไซยานิน ตามสมการ 

ปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมด (mg/L) =   

            เมื่อ A คือ (A520 – A700) pH =1.0 – (A520 – A700) pH =4.5 

 MW คือ น้ำหนักโมเลกุลของ Cyanidin-3-glucohide (Cyd-3-glu) = 449.2 g/mol  

 DF คือ dilution factor = 5 

          คือ molar extinction coefficient for Cyd-3-glu = 26900 L×mol-1×cm-1 

         L คือ ความกวางของ cuvette (1 cm) 

4.1.3 การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (ดัดแปลงจาก Tsai et al., 2005) 

นำสารสกัดผลหมอนสดความเขมขน 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมรวมกับ Folin Ciocalteu 

reagent ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 3 นาที จากนั้นเติมสารละลาย Sodium carbonate ที่ความเขมขน  

รอยละ 20 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ำกลั่นใหได 5 มิลลิลิตร เก็บไวในที่มืดนาน 1 ชั่วโมง เขยาเปนชวง ๆ นำไป
วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร โดยใชตัวทำละลายเอทานอลรอยละ 80 เปนชุดควบคุม คำนวณสารประ
กอลฟนอลท้ังหมดเทียบกับกราฟมาตราฐานกรดแกลลิกท่ีความเขมขนเทากับ 0, 10, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร อางอิงจาก
กราฟมาตรฐานของ gallic acid รายงานผลเปนมิลลิกรัมตอกรัมสมมูลกรดแกลลิก (mg/g Gallic acid equivalent, GAE) 

4.1.4 การทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DDPH method (ดัดแปลงจาก Tsai et al., 2005) 

 เตรียมสารละลายมาตรฐาน BHA stock solution ในสารละลายเอทานอลที่ความเขมขนรอยละ 95 ใหมีความเขมขน
เทากับ 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นำสารสกัดผลหมอนสดปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) ความเขมขน 60 μM ในสารละลายเมทานอล ปริมาตร 2.9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในที่มืดนาน 30 

นาที นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV/Vis spectrophotometer โดยใช
ตัวทำละลายเอทานอลรอยละ 80 เปน Blank และแทนสารสกัดในชุดควบคุม คำนวณหาคารอยละของฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ 
ตามสมการ 

% DPPH Inhibition =   

            เมื่อ Ac คือ absorbance of control 

 As คือ absorbance of sample 
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4.1.5 คาสี  

 สุมตัวอยางผลหมอนมาวัดคาความสวาง (L*) คาความเปนสีแดง และคาความเปนสีเหลือง โดยใชเครื ่องวัดคาสี 
(Colorimeter, CR-400 Chroma Meter, Germany) 

4.2 การศึกษาสภาวะการออสโมซิสที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอนแชอิ่มอบแหง 
4.2.1 การศึกษาผลของความเขมขนของซูโครสไซรัปและระยะเวลาในการแชตอคุณภาพของผลหมอนแชอิ่มอบแหง 
นำผลหมอนสดระยะการเจริญเติบโตที่ 4 (ผลหมอนสุกเต็มที่) มาทำการศึกษาผลของความเขมขนของสารละลายออสโม

ติกและระยะเวลาในการแชที่แตกตางกันตอคุณภาพของผลหมอนแชอิ่มอบแหง โดยกำหนดความเขมขนของสารละลายออสโมติก
ที่ใชในการศึกษาน้ี คือ ซูโครสไซรัปที่ระดับความเขมขนเทากับ 50, 60 และ 70 oBrix และนำผลหมอนสดมาแชที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 2, 4 และ 6 ช่ัวโมง โดยมีอัตราสวนผลหมอนตอสารละลายซูโครสที่อัตราสวน 1:2 และสุมตัวอยางเพ่ือช่ัง
น้ำหนักและหาปริมาณความชื้น โดยกอนการสุมตัวอยางนำตัวอยางมาลางน้ำตาลสวนเกินที่ผิวออกดวยน้ำอุน โดยใหน้ำไหลผาน
ตัวอยางเปนเวลา 30 วินาที วางผึ่งบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ำเปนเวลา 2 นาที ซับใหแหงดวยกระดาษ สุมตัวอยางผลหมอนหลังการ
ออสโมซิส มาวิเคราะหคุณภาพดังนี้ 

4.2.1.1 ปริมาณความช้ืน (ดวยวิธี AOAC, 1990) 

4.2.1.2 ปริมาณน้ำท่ีสูญเสีย (water loss, WL)  

คำนวณไดจาก WL (เปอรเซ็นต) = 

4.2.1.3 ปริมาณของแข็งที่เพ่ิมขึ้น (solid gain, SG) 

คำนวณไดจาก SG (เปอรเซ็นต) =  

           เมื่อ Wi คือ น้ำหนักเริ่มตนของตัวอยาง (กรัม 

 Wf คือ น้ำหนักของตัวอยางที่เวลาใดๆ (กรัม) 

         Xi คือ ปริมาณความช้ืนตัวอยางเริ่มตน (กรัมของน้ำ / 100 กรัม ของน้ำหนักเริ่มตน) 

         Xf คือ ปริมาณความช้ืนตัวอยางท่ีเวลาใดๆ (กรัมของน้ำ / 100 กรัม ของน้ำหนักเริ่มตน) 

4.2.2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลหมอนแชอิ่มอบแหง 
ศึกษาความชอบของผูบริโภคทั่วไปตอผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหงแบบออสโมซีสจากขอ 4.2.1 โดยการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชผูบริโภคทั่วไปจำนวน 50 คน ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับคะแนน (9 point-

Hedonic scale) (1 = ไมชอบอยางยิ่ง และ 9 = ชอบอยางยิ่ง) ในดานลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบ
โดยรวม  

4.3 การวิเคราะหทางสถิติ 

ศึกษาปจจัยทั้งหมดในการทดลอง 3 ซ้ำ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 

เปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range test ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และการ
ประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยการวางแผนการทดลอง Randomized Completely Block Design (RCBD) เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range test ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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5. ผลการทดลอง และอภิปรายผล
5.1 การศึกษาระยะการเจริญเติบโตของผลหมอนสดที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอนแชอิม่อบแหง  
  จากการวิเคราะหคุณภาพทางดานคาสีของผลหมอนสด พบวา ระยะการเจริญเติบโตของผลหมอนสดมีผลตอการเปลีย่นแปลง

คาสีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.05) โดยผลหมอนสุกเต็มทีจ่ะมีลักษณะเปนสีมวงคล้ำเขมทั้งผลจึงมีผลทำใหคาความสวางและ
คาความเปนสีแดงลดลง แตมีคาความเปนสีน้ำเงินเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลหมอนก่ึงสุก ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงคาสีที่สามารถสังเกตได เมื่อผลหมอนสดเจริญเติบโตมากขึ้นจะเปลี่ยนจากสีชมพูถงึแดงเปนสีมวงเขมตามลำดับ 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคาสีของผลหมอนสดท่ีระยะการเจริญเติบโตแตกตางกัน 

ระยะการเจรญิเตบิโต ผลหมอนสด คาสี 
L* a* b* 

ระยะการเจริญเติบโตที่ 2 ผลหมอนกึ่งสุก 

เปนผลหมอนสีชมพูถึงแดง 
29.99 ± 1.39a 29.89 ± 1.44a 10.11 ± 2.83a 

ระยะการเจริญเติบโตที่ 3 ผลหมอนสุก 

เปนผลหมอนสีแดงถึงสีมวง 
24.45 ± 1.86b 16.23 ± 2.85b 4.29 ± 1.50b 

ระยะการเจริญเติบโตที่ 4 ผลหมอนสุกเต็มที่ 
เปนผลหมอนสีมวงเขม 

20.39 ± 1.46c 4.12 ± 1.32c -2.21 ± 0.48c 

* ตัวอักษร (a, b,.) ที่ตางกันในแตละคอลัมภ หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p 0.05)

จากการวิเคราะหคุณภาพทางดานเคมีจากผลหมอนสด พบวา ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และ
ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ มีคาเพิ่มขึ้นตามระยะการเจริญเติบโตของผลหมอน ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับ
ปริมาณรงควัตถุในผลหมอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปแลวมีผลทำใหใหสีของผลหมอนเขมขึ้นตามระยะการสกุ เนื่องจากในระหวางการสุกมี
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีภายในผลหมอนหลายอยางเกิดขึ้น โดยในผลหมอนสุกจะมีสารกลุมโพลิฟนอล และกลุม 

แอนโทไซยานินสูง จึงมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของภัทรวรรณ และ อดิศักด์ิ (2556) ที่ไดศึกษา
องคประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของผลหมอนสายพันธุเชียงใหมและบุรีรัมย60 พบวาระยะสีแดงและระยะ
สีดำของหมอนมีคาการตานอนุมูลอิสระสูงกวาระยะอื่น 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของผลหมอนสดท่ีระยะการเจริญเติบโต
แตกตางกัน 3 ระยะ 

ระยะการเจรญิเตบิโต ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 

(มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก 

ตอกรัมตัวอยาง) 

ปริมาณแอนโทไซยานิน 

(มิลลิกรัมตอลิตร) 
ความสามารถในการตาน

อนุมูลอิสระ 
(% DDPH Inhibition) 

ระยะการเจริญเติบโตที่ 2 54.10 ± 0.36c 2.17 ± 0.16c 29.81 ± 0.56c 

ระยะการเจริญเติบโตที่ 3 75.30 ± 0.79b 4.51 ± 0.08b 62.37 ± 0.21b

ระยะการเจริญเติบโตที่ 4 80.87 ± 0.15a 11.38 ± 0.21a 78.65 ± 1.48a 

* ตัวอักษร (a, b,.) ที่ตางกันในแตละคอลัมภ หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p 0.05)
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5.2 การศึกษาสภาวะการออสโมซิสที่เหมาะสมในการผลิตผลหมอนแชอิ่มอบแหง 
 5.2.1 การศึกษาผลของความเขมขนของซูโครสไซรัปและระยะเวลาในการแชตอคุณภาพของผลหมอนแชอิ่มอบแหง 

ผลของความเขมขนของสารละลายออสโมติกและระยะเวลาในการแชตอปริมาณความชื้น ปริมาณน้ำที่สูญเสีย และ
ปริมาณของแข็งของผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มพบวาเมื่อความเขมขนของสารละลายน้ำตาลซูโครส และเวลาในการแชอิ่มเพิ่มขึ้น 

ปริมาณความชื้นมีแนวโนมลดลง ปริมาณน้ำที่สูญเสียและปริมาณของแข็งที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 เนื่องจากชวงแรกของการออสโมซิสมีความแตกตางระหวางความเขมขนของสารภายในเซลลช้ิน
ผลหมอนกับสารละลายซูโครสไซรัปที่อยูภายนอกอยางมาก จึงเกิดเปนแรงขับมากทำใหเกิดการสูญเสียน้ำจากชิ้นผลหมอนอยาง
มากและรวดเร็ว แตเมื่อระยะเวลาในการออสโมซิสนานขึ้นจะเกิดการสะสมของน้ำที่แพรออกมานอกรอบชิ้นผลหมอนมากขึ้น 

สารละลายออสโมติกจึงมีความเขมขนลดลงตามเวลาของการออสโมซีสที่เพิ่มขึ้น เกิดเปนแรงขับนอยลงทำใหเกิดการถายเทมวล
สารไดนอยและชาลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการออสโมซิสของชิ้นแคนตาลูปโดย พิสุทธิ์ หนักแนน (2555) รายงานวาปริมาณ
ของแข็งและปริมาณน้ำที่สูญเสียจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงแรกของกระบวนการออสโมซิส (3 ชั่วโมงแรก) และหลังจากนั้นการ
ถายเทมวลสารจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจนถึงจุดสมดุล (เวลา 24 ช่ัวโมง)  

ตารางที่ 3 ปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ำท่ีสูญเสีย และปริมาณของแข็งท่ีเพ่ิมขึ้นของผลหมอนแชอิ่มอบแหงท่ีระดับความเขมขนของ
ซูโครสไซรัปและระยะเวลาในการแชแตกตางกัน 

ระยะเวลาในการแช 

(ชั่วโมง) 
ความเขมขนของน้ำตาล  

(oBrix) 

ปริมาณความชื้น  

(รอยละ) 
ปริมาณน้ำที่สูญเสีย 

(รอยละ) 

ปริมาณของแข็ง 
ที่เพิ่มขึ้น  

(รอยละ) 
2 50 66.20 ± 1.90a 18.85 ± 4.55cd 9.73 ± 0.25b

60 62.63 ± 1.02b 24.76 ± 1.20ab 10.00 ± 0.40b

70 59.24 ± 1.08c 19.98 ± 3.09bc 14.04 ± 0.57a 

4 50 66.24 ± 1.22a 8.11 ± 3.12e 13.36 ± 0.51a 

60 62.88 ± 0.89b 14.84 ± 2.63d 13.52 ± 0.24a 

70 55.22 ± 0.67l 27.13 ± 1.64a 13.54 ± 0.22a 

6 50 65.74 ± 1.10a 8.46 ± 1.72e 13.65 ± 0.23a 

60 65.41 ± 1.11a 8.86 ± 2.73e 13.65 ± 0.12a 

70 58.84 ± 2.46c 21.49 ± 3.28bc 13.76 ± 0.37a 

* ตัวอักษร (a, b,.) ที่ตางกันในแตละคอลัมภ หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p 0.05)

5.2.2 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลหมอนแชอิ่มอบแหง
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลหมอนแชอิ่มอบแหงถึงแมวาการประเมินทางดานประสาทสัมผัสจะไม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตอยางไรก็ตามผูทดสอบชิมใหการยอมรับผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหง ที่ระดับ
ความเขมขนรอยละ 60 แชที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง จะไดรับความพึงพอใจจากผูทดสอบชิมมากที่สุดใน
เกือบทุกดาน เนื่องจากผลหมอนแชอิ่มอบแหงที่ไดยังคงมีลักษณะที่ดี มีรสไมหวานมากและเนื้อสัมผัสไมเหนียวเกินไป และเลือก
อุณหภูมิในการอบแหงที่ 70 องศาเซลเซียส เพื่อลดระยะเวลาในการอบแหงผลหมอนใหนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
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คุณภาพของมะเฟองแชอิ่มอบแหงดวยวิธีออสโมซีสไฮเดรชันของ ธัญนันท ฤทธิ์มณี (2560) พบวาการอบแหงที่อุณหภูมิสูงจะมี
อัตราการอบแหงสูงกวาการอบแหงที่อุณหภูมิต่ำสงผลใหระยะเวลาในการอบแหงนอยลงและการแชในสารละลายซูโครสที่มีความ
เขมขนสูงและอุณหภูมิในการอบแหงสูงสามารถดึงน้ำออกจากชิ้นมะเฟองไดมากกวา นอกจากนี้การแชอิ่มสามารถดึงน้ำออกได
เพียงบางสวนเทานั้นทำใหความช้ืนของผลหมอนแชอิ่มยังเหลืออยูมากจึงไมสามารถเก็บผลิตภัณฑไดนาน ดังนั้นหากตองการเก็บได
นานข้ึนตองอบใหแหงจนมีคาความชื้นต่ำกวารอยละ 15 และเพ่ือปองกันการเกิดการเปล่ียนแปลงสีอันเกิดจากปฏิกิริยาสีน้ำตาลซ่ึง
ไมไดเกิดจากเอมไซมจึงควรอบแหงท่ีอุณหภูมิในชวง 50-70 องศาเซลเซียส (นิธิยา รัตนาปนนท, 2553) 

ตารางที่ 4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลหมอนแชอิ่มอบแหงที่ระดับความเขมขนของซูโครสไซรัปและระยะเวลา
ในการแชแตกตางกัน 

ระยะเวลา 
ในการแช 

(ชั่วโมง) 

ความเขมขน 

ของน้ำตาล  

(รอยละ) 

คะแนนความชอบทางดานประสาทสัมผสั 

รสชาติ nc เนื้อสัมผัส nc กลิ่นรส nc รสชาติ nc ความชอบโดยรวม nc 

2 50 7.03 ± 0.87 7.12 ± 0.76 7.27 ± 0.82 7.65 ± 0.75 7.30 ± 1.01 

60 7.25 ± 0.59 7.31 ± 1.00 7.74 ± 0.87 7.54 ± 1.01 7.66 ± 0.79 

70 7.40 ± 0.50 7.80 ± 0.89 7.83 ± 0.53 7.73 ± 0.74 8.03 ± 0.56 

4 50 6.72 ± 0.64 6.69 ± 0.57 6.21 ± 0.71 6.56 ± 0.78 6.80 ± 0.98 

60 6.83 ± 1.04 6.30 ± 0.90 6.55 ± 1.06 6.70 ± 1.03 6.74 ± 1.04 

70 6.40 ± 0.64 6.53 ± 0.78 6.60 ± 0.89 6.30 ± 0.79 6.30 ± 0.47 

6 50 6.93 ± 0.72 6.80 ± 1.02 6.34 ± 0.87 6.55 ± 0.99 6.23 ± 1.01 

60 6.23 ± 0.89 6.40 ± 0.88 6.30 ± 0.71 6.34 ± 0.78 6.54 ± 0.64 

70 6.34 ± 0.70 6.36 ± 0.62 6.60 ± 0.76 6.20 ± 0.84 6.50 ± 0.81 
* ตัวอักษร nc ในคอลัมภเดียวกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≥0.05)

6. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาคุณภาพของผลหมอนสด พบวา ปริมาณสารแอนโทไซยานิน สารประกอบฟนอลิก และความสามารถใน

การตานอนุมูลอิสระ มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะการสุก ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสีของผลหมอนท่ีมีสีเขมขึ้นตามระยะการ
เจริญเติบโตของผลหมอน ดังนั้นผลหมอนสุกเต็มที่ (ระยะการเจริญเติบโตที่ 4 เปนผลหมอนสีมวงเขม) จึงเปนระยะที่เหมาะสมทีส่ดุ
ในการนำมาใชในการเพ่ิมมูลคาโดยการผลิตเปนผลหมอนแชอิ่มอบแหง และสภาวะที่เหมาะสมในการทำแชอิ่มอบแหงผลหมอนคือ
ผลิตภัณฑผลหมอนแชอิ่มอบแหงที่อัตราการแชผลหมอนสดตอสารละลายซูโครสเทากับ 1:2 ที่ระดับความเขมขนรอยละ 60 แชที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวนำไปอบท่ีตูอบลมรอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 5 ช่ัวโมง  

7. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว .) ผูใหทุนอุดหนุนการวิจัย
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การเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณแปลงผักจากระบบผลิตพืชแบบอินทรีย 
จีเอพี และการใชสารเคมี 

กัญญา สอนสนิท1,2* อานนท เรียงหมู2 และวาสนา เนียมแสวง1 

1สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email:  jkanya@windowslive.com

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของชนิดและปริมาณประชากรของสัตวหนาดินในระบบเกษตร
อินทรีย ระบบจีเอพี และการใชสารเคมี โดยศึกษาในแปลงปลูกผักในพ้ืนท่ี ตำบลหนองงูเหลืม อำเภอเมืองนครปฐม ระบบผลิตพืช
ละ 2 แปลง โดยใชกรอบนับประชากร (Quadrat) ขนาด 1x1 เมตร สุมเก็บตัวอยางจำนวน 5 จุดตอแปลง แลวนำมาจัดจำแนก
ชนิดและคำนวนดัชนีความหลากหลาย พบวาระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี มีดัชนีความหลากหลายทางของสัตว
หนาดินเทากับ 1.705-1.730, 1.424-1.507 และ 1.261-1.346 ตามลำดับ สัตวที่พบไดมากที่สุด ไดแก มดคันไฟ และมดดำ  โดย
พบมากในระบบผลิตพืชแบบอินทรีย นอกจากน้ียังพบแมลงท่ีทำหนาที่เปนตัวห้ำตัวเบียน ไดแก มดคันไป แมงมุม แมลงหางหนีบ 

ตะขาบ และตะเข็บนอยปกเรียวเล็กในระบบผลิตพืชแบบอินทรียมากกวาระบบพืชพืชจีเอพี และเคมี  เนื่องจากระบบการผลิตพืชท่ี
มีการใชสารเคมีที่เปนพิษในการไลและกำจัดแมลงจึงสงผลตอชนิดและจำนวนของสัตวหนาดินทั้งทางตรงและทางออม 

คำสำคัญ: สัตวหนาดิน ระบบผลติพืช เกษตรอินทรีย 
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Comparison in Types and Numbers of Macro Fauna of Vegetable Fields from 

Organics, GAP and Chemical Crop Production in Nakhon Pathom Province 

Kanya Sornsanit1,2*, Anon Riangmoo2, and Wasana Naiumsawang1 

1Program of Microbiology, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Research Center for Major Crop Production Development in Nakhon Pathom,  

Research and Development Institute, Nakhon Pathom Rajabhat University  

*corresponding author: email jkanya@windowslive.com

Abstract  

The purpose of this research was to study the differences in the types and numbers of macro fauna 

populations in the Organic, GAP and Chemical crop production system ( 2 fields/ system) . This study was 

conducted in vegetable fields in Nong Ngu Lueam sub-district, Mueang Nakhon Pathom district, Nakhon 

Pathom province. The Quadrat size 1x1 meter random sampling of 5 points per field was used for 

classification and the determination of the diversity index. The result found that Organics, GAP and Chemical 

crop production had the index of species diversity of macro fauna at 1.705-1.730, 1.424-1.507 and 1.261-1.346, 

respectively. The most common macro fauna were fire ant (Solenopsis geminate) and black ant (Paratrechina 

longicornisI) which are found mostly in organic plant production systems. It was also found that there was the 

insects act as predators and parasitoids to ants, spiders, earwig, centipede and small nonpoisonous 

centipede-like reptile in organic more than GAP and chemical crop production system. Due to a crop 

production with a chemical is toxic to insects repellent thus affect the type and number of benthic 

organisms, both directly and indirectly. 

Keywords: macro fauna, crop production, organic agricultural 
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1. บทนำ
ระบบการผลิตพืชในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมสามารถแบงออกไดเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย ระบบเกษตรท่ีดี

เหมาะสม (good agricultural practice) และระบบเกษตรใชสารเคมี (อานนท เรียงหมู และคณะ, 2560) ซึ่งเกษตรกรสวนใหญ
ยังคงทำการเกษตรแบบใชสารเคมีซึ่งการใชสารเคมีจําพวกปุย สารกําจัดศัตรูพืช และสารกําจัดแมลง สงผลใหคุณภาพของดินเสื่อม
โทรมลงจับตัวกันแนน และยังกอใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอมและสงผลกระทบตอระบบนิเวศของสัตวในดินใหมี
ปริมาณลดนอยลง (พีระวัฒน คงเกลี้ยง และคณะ, 2556) เนื่องจากสัตวหนาดินขนาดกลางและขนาดเล็กมีบทบาทหนาที่สำคัญที่
สามารถทำใหเกิดการหมุนเวียนทางชีวภาพ (bioturbation) จากกิจกรรมการเคลื่อนที่ขุดคุยและการกินซากพืชซากสัตวใหมีขนาด
เล็กลงกอนจะถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย (ขวัญตา ตันติกำธน และคณะ, 2560) เชน ไสเดือนดินจะขับถายมูลท่ีมีไนโตรเจนและธาตุ
อาหารมากมายซ่ึงจะกลายเปนอาหารของจุลินทรียตาง ๆ  จึงเปนการกระตุนใหเกิดกิจกรรมของจุลินทรียในการยอยสลายสาร
อินทรียวัตถุในดิน (ณัฐวุฒิ ธานี และคณะ, 2557) เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ สงผลใหดินมีความอุดม
สมบูรณมากขึ้น นอกจากนี้สัตวหนาดินบางชนิดยังมีหนาที่เปนตัวห้ำตัวเบียนชวยกำจัดแมลงศัตรูพืชได เชน มดคันไฟ แมลงปอ 

แมงมุม และแมลงหางหนีบ เปนตน (วีรเทพ พงษประเสริฐ, 2546)  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางของชนิดและปรมิาณประชากรของสัตวหนาดินในระบบเกษตรอินทรยี จีเอพ ีและการใชสารเคม ี

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกร 
การสอบถามเกษตรกรเพ่ือทราบขอมูลเบื้องตนโดยใชแบบสอบถาม หรือสัมภาษณเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมีหัวข อตาง ๆ 

ไดแก ช่ือ - สกุล ที่อยู เบอรโทรติดตอ ระบบเกษตรท่ีทำในปจจุบัน ประสบการณทำการเกษตร (ป) แหลงน้ำที่ใช พืชที่เพาะปลูก 

ขนาดพ้ืนท่ีปลูก ปุย ชีวภัณฑ และสารควบคุมแมลงที่ใช โรคแมลงตาง ๆ ที่พบ และปญหาอื่น ๆ 

3.2 สำรวจความหลากหลายและเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน 

การเก็บสำรวจและเก็บตัวอยางสัตวหนาดินดวย Quadrate Wood Frame ขนา 50x50 เซนตริเมตร แปลงละ 5 จุด 

เลือกเศษวัสดุที่ไมตองการทิ้ง นับจำนวนสัตวหนาดินที่พบและเก็บตัวอยางใสขวดเก็บตัวอยางดองรักษาดวยน้ำยาฟอรมาลินเขมขน
รอยละ 7 นำกลับไปแยกวิเคราะหชนิด จากนั้นคำนวณดัชนีความหลากหลายของชนิดสัตวหนาดิน (index of species diversity) 

โดยใชสมการ Shannon – Wiener Index (H) (ธรรมนูญ เต็มไชย และทรงธรรม สุขสวาง, 2556) ดังสมการที่ 1 

H = - ∑ pi ln pi           (1) 

โดย pi หมายถึง ni/N , ni หมายถึง จำนวนตัวของสัตวแตละชนิด และ N หมายถึง จำนวนตัวของสัตวทุกชนิดรวมกัน 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

4.1 ผลการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกร 
จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกร (ภาพที่ 1) พบวาทุกแปลงเกษตรอยูในพื้นที่ หมู 4 ตำบลหนองงูเหลือง 

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม แปลงเกษตรอินทรียทั้งสองแปลงตางก็เปนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน ปลูกผักสลัด ใชน้ำจาก
คลองชลประทานและพักในบอพักน้ำ ขนาดพื้นที่ 3-5 ไร ใชเช้ือบิวเวอรเรีย เชื้อแบคทีเรีย BT และน้ำหมักสมุนไพรในการกำจัด
ศัตรูพืช และปุยจากน้ำหมักชีวภาพ และจุลินทรียสังเคราะหแสง แปลงเกษตรจีเอพีทั้งสองแปลงปลูกตะไตร สงจำหนายใหบริษัท
ที่มารับซื้อไปแปรรูป และสงขายใหพอคาคนกลาง มีแหลงน้ำจากคลองชลประทานและน้ำบาดาล ขนาดพื้นที่ 1-2 ไร ใชเช้ือ 

Bacillus เช้ือไรไรโซเบียม กลับดินตาก และไดยูรอน ในการกำจัดศัตรูพืช และใชปุยเคมีสูตร 16-16-16 แปลงเกษตรเคมี ปลูก
หนอไมฝร่ัง กะหล่ำปลี และตะไคร ใชน้ำจากคลองชลประทาน พ้ืนท่ีไมเกิน 1 ไร และใชสารกำจัดแมลงและปุยเคมี ดังตารางที่ 1 

ภาพท่ี 1 การลงพื้นที่สอบถามขอมูล สำรวจและเก็บตัวอยาง 

ตารางที่ 1 รายละเอียดขอมูลชนดิพืช แหลงน้ำ ขนาดพ้ืนท่ี และปุย ยาและชีวภณัฑ ของแปลงเกษตรอินทรีย จีเอพี และใชสารเคม ี

แปลง ชนิดพืช แหลงน้ำ ขนาดพ้ืนที่  ปุย และสารกำจัดแมลง 
อินทรีย 1 ผักสลัด คลองชลประทาน 3 ไร เชื้อบิวเวอรเรีย เชื้อแบคทีเรีย BT และน้ำหมัก

สมุนไพร 
อินทรีย 2 ผักสลัด คลองชลประทาน 5 ไร น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรยีสังเคราะหแสง 
จีเอพี 1 ตะไคร คลองชลประทาน 3 ไร ปุยสูตร 16-16-16 

จีเอพี 2 
ตะไคร น้ำบาดาล  

คลองชลประทาน 

1 ไร เชื้อ Bacillus, เชื้อไรโซเบยีม 

ใชสารเคมี 1 หนอไมฝรั่ง คลองชลประทาน 1 ไร ปุยสูตร 16-16-16, แกลบมูลไก 

ใชสารเคมี 2 
กะหล่ำปลี 
ตะไคร 

คลองชลประทาน 1 งาน ปุยเคมี, สารเคเมีกำจัดแมลง 
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4.2 สำรวจความหลากหลายและเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน 

จากการสำรวจสัตวหนาดินในพ้ืนที่แปลงเกษตรท้ัง 3 ระบบผลิตพืช ไดแก ระบบเกษตรอินทรีย จีเอพี และแบบใช
สารเคมี พบวาระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี มีดัชนีความหลากหลายทางของสัตวหนาดินเทากับ 1.705-1.730, 

1.424-1.507 และ 1.261-1.346 ตามลำดับ โดยระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบชนิดสัตวหนาดินมากที่สุด 10 ชนิด มีจำนวนรวม 

349-359 ตัว/แปลง และพบวาแปลงท่ี 1 และ 2 พบมดดำและมดคันไฟมีดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด 0.367 และ 0.363 

ตามลำดับ แปลงเกษตรจีเอพีพบชนิดของสัตวหนาดิน 9 ชนิด และมีจำนวนรวม 195-219 ตัว/แปลง และแปลงเกษตรเคมีพบชนิด
ของสัตวหนาดิน 7 ชนิด และมีจำนวนรวม 136-143 ตัว/แปลง ดังตารางที่ 2 เมื่อนำตัวอยางสัตวหนาดินท่ีเก็บไดจากแปลงเกษตร
ระบบผลิตพืชอินทรีย จีเอพี และเคมี มาจัดจำแนกชนิดพบวาสามารถจำแนกได 11 อันดับ 12 วงศ 14 ชนิด ไดแก ตะขาบ ตะเข็บ 

กิ้งกือแดง มดดำ มดคันไฟ มดตาช่ืน แมลงหางหนีบ ปลวก แมงมุมกระโดด ตัวกะป ไสเดือนดิน หอยทากบก หอยเจดียเล็ก และ
หนอนหัวขวาน ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 2 ความหลากหลายของสัตวหนาดินในแปลงเกษตรอินทรยี จีเอพี และใชสารเคมี  

แปลงเกษตร ชนิดของสัตว จำนวนตัว ดัชนีความหลากหลาย 

อินทรีย 1 ตะขาบ (Scolopendra sp.)  

ตะเข็บนอยปกเรียวเล็ก (Orthomorpha asticta)  

กิ้งกือ (Desmoxytes Purpurosea)  

มดดำ (Paratrechina longicornis)  

มดคันไฟ (Solenopsis invicta)  

มดตาชื่น (Odontoponera 5enticulate)  

ปลวก (Odontotermes takensis)  

ไสเดือนดิน (Lumbricus terrestris) 

6 

12 

13 

124 

88 

47 

35 

34 

0.068 

0.114 

0.120 

0.367 

0.345 

0.266 

0.227 

0.223 

รวม 359 1.730 

อินทรีย 2 มดคันไฟ (Solenopsis invicta)  

มดดำ (Paratrechina longicornis) 

มดแดง (Oecophylla smaragdina)  

มดตาชื่น (Odontoponera denticulata)  

ไสเดือนดิน (Lumbricus terrestris)  

แมลงหางหนีบ (Euborellia sp.)  

แมงมุมกระโดด  (Hyllus diardi) 

108 

61 

63 

55 

46 

11 

5 

0.363 

0.305 

0.309 

0.291 

0.267 

0.109 

0.061 

รวม 349 1.705 
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ตารางที ่2 ความหลากหลายของสัตวหนาดินในแปลงเกษตรอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี (ตอ) 

แปลงเกษตร ชนิดของสัตว จำนวนตัว ดัชนีความหลากหลาย 

จีเอพ1ี มดคันไฟ (Solenopsis invicta)  

ตะขาบ (Scolopendra sp.)   

ตะเข็บนอยปกเรียวเล็ก (Orthomorpha asticta)   

ไสเดือนดิน (Lumbricus terrestris)  

แมลงหางหนีบ (Euborellia sp.)  

ปลวก (Odontotermes takensis) 

73 

4 

19 

32 

13 

54 

0.368 

0.080 

0.227 

0.297 

0.181 

0.356 

รวม 195 1.507 

จีเอพ2ี มดคันไฟ  (Solenopsis invicta) 

มดดำ (Paratrechina longicornis)  

มดตาชื่น (Odontoponera denticulata) 

แมงมุมกระโดด (Hyllus diardi)  

ไสเดือนดิน (Lumbricus terrestris) 

แมลงหางหนีบ (Euborellia sp.) 

68 

73 

55 

8 

15 

2 

0.363 

0.366 

0.347 

0.121 

0.184 

0.043 

รวม 219 1.424 

ใชสารเคมี1 มดดำ (Paratrechina longicornis)  

ตัวกะป (Oniscidea sp.)  

กิ้งกือ (Desmoxytes Purpurosea)   

หอยทากบก (Cryptozona siamensis)  

หนอนหัวขวาน (Bipalium kewense) 

75 

22 

24 

20 

2 

0.338 

0.288 

0.300 

0.275 

0.060 

รวม 143 1.261 

ใชสารเคมี2 มดดำ (Paratrechina longicornis)  

หอยเจดีย (Mieniplotia scabra)  

หอยทากบก  (Cryptozona siamensis)  

แมลงหางหนีบ (Euborellia sp.)   

ไสเดือนดิน (Lumbricus terrestris) 

54 

23 

21 

1 

37 

0.367 

0.301 

0.288 

0.036 

0.354 

รวม 136 1.346 
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ตารางที่ 3 การจัดจำแนกชนิดสัตวหนาดิน 

Phylum Class Order Family Genus Species 

Arthropoda Chilopoda Scolopendromorpha Scolopendridae Scolopendra subspinipes 

Diplopoda Polydesmida Paradoxosomatidae Orthomorpha  asticta 

Spirobolida Trigoniulidae Trigoniulus corallinus 

Insecta Hymenoptera Formicidae Paratrechina longicornis 

Solenopsis invicta 

Odontoponera denticulata 

Dermaptera Anisolabididae Euborellia 

Isoptera Termitidae Odontotermes  takensis 

Arachnida Araneae Salticidae Hyllus diardi 

Malacostraca Isopoda Armadillidiidae 

Annelida Clitellata Opisthopora Lumbricidae Lumbricus terrestris 

Mollusca Gastropoda Stylommatophora Ariophantidae Cryptozona siamensis 

Achatinidae Allopeas gracile 

Platyhelminthes Rhabditophora Tricladida Geoplanidae Bipalium kewense 

5. อภิปรายผลการวิจัย
ระบบการผลิตพืชแบบอินทรียมีดชันีความหลากหลาย ระบบผลิตพืชจีเอพีมีการใชการใชปุยและสารกำจัดศัตรูพืชที่หลาย

หลาย ท้ังชีวภาพและสารเคมี จึงสงผลใหความหลากหลายของสัตวหนาดินลดลง และระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมี ท่ีมีการใชปุย
และสารกำจัดศัตรูพืชแบบเขมขน จึงสงผลกระทบโดยตรงตอสัตวหนาดินใหมีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำที่สุด เนื่องจากสัตว
หนาดินขนาดกลางและขนาดเลก็มีบทบาทหนาท่ีสำคัญที่สามารถทำใหเกิดการหมุนเวียนทางชีวภาพ (bioturbation) จากกิจกรรม
การเคลื่อนที่ขุดคุยและการกินซากพืชซากสัตวใหมีขนาดเล็กลงกอนจะถูกยอยสลายโดยจุลินทรีย (ขวัญตา ตันติกำธน และคณะ, 

2560) 

6. สรุปการวิจัย
จากศึกษาพบวาระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี เกษตรมีการจัดการที่แตกตางกัน จึงสงผลตอสัตว

หนาดินแตกตางกันดวย โดยระบบการผลิตพืชแบบอินทรียมีคาดัชนีความหลากหลายและจำนวนสัตวหนาดินรวมมากที่สุด 

รองลงมาคือระบบผลิตพืชแบบจีเอพี และระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมีมีดัชนีความหลากหลายและจำนวนสัตวหนาดินนอยที่สุด 
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7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณแผนดิน ประจำป 2560 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดใหพ้ืนท่ีสำหรบัศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกรผูทำการเกษตรอินทรีย จีเอพี และ
แบบใชสารเคมี ในพ้ืนท่ีตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ไดอนุเคราะหคณะผูวิจัยเขาศึกษาและเก็บตัวอยาง 

8. เอกสารอางอิง
ขวัญตา ตันติกำธน สุวิทย จิตรภักดี ประสิทธิ์ ศรีนคร และกัตตินาฎ สกุลสวัสดิพันธ. 2560. รายงานการวิจัยเร่ือง การ

เปลี่ยนแปลงการแพรกระจายของสัตวหนาดินขนาดใหญตามระยะเวลาและตามพ้ืนที่ และประยุกตใช AMBI 

ประเมินคุณภาพคลองสิเกาและชายหาดราชมงคลจังหวัดตรัง. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ณัฐวุฒิ ธานี. 2557. รายงานการวิจัยเร่ือง ความหลากหลายของชนิดของแมลงในดินและความสัมพันธกับปจจัยสิ่งแวดลอม
บางประการที่สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราชจังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

วีรเทพ พงษประเสริฐ. 2546. การเปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติในแปลงผักคะนาท่ีควบคุมดวย
สารเคมีฆาแมลงและสารชีวภาพ. วารสารเกษตร, 19 (3), 249 - 258 

พีระวัฒน คงเกลี้ยง วิกันดา รัตนพันธ และวิชุดา กลาเวช. (2556). ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในดินที่ทำเกษตรแบบ
อินทรีย. การประชุมวิชาการแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังท่ี 10, 379 - 385 

อานนท เรียงหมู พงษนาถ นาถวรานันต และกัญญา สอนสนิท. 2560. การศึกษาผลของระบบผลิตพืชตอชนิดและจำนวนจุลินทรีย
ที่มีประโยชในดิน. งานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 61-70 

ธรรมนูญ เต็มไชย และทรงธรรม สุขสวาง. 2556. ความสัมพันธระหวางขนาดแปลงตัวอยางกับดัชนีความหลากหลาย : กรณีศึกษา
ปาดงดิบช้ืนในภาคตะวันออกและปาเบญจพรรณในภาคตะวันตกของประเทศไทย. การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย คร้ังท่ี 2, 13 - 24 
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ผลของระบบผลิตพืชตอกลุมประชากรพืชและวัชพืชในแปลงผักพื้นที่จังหวดันครปฐม 

กัญญา สอนสนิท1,2*, อานนท เรียงหมู2  และ อนัญญา ทองสิมา3 

1สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

3สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email jkanya@windowslive.com

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชปลูกและวัชพืชในระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการ
ใชสารเคมีของแปลงปลูกผักในจังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2561 พบวาพืชปลูกที่สำรวจพบ ระบบ
ผลิตพืชแบบอินทรียพบมากท่ีสุด จำนวน 19 ชนิด  15 วงศ ระบบผลิตพืชแบบจีเอพี จำนวน 6 ชนิด 6 วงศ และระบบผลิตพืช
แบบใชสารเคมี จำนวน 7 ชนิด 5 วงศ สวนวัชพืชไดมีการจำแนกประเภทตามลักษณะทางพฤกษศาสตร ไดแก วัชพืชใบกวาง และ
วัชพืชใบแคบ โดยระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบวัชพืชมากที่สุด ไดแก วัชพืชใบกวาง จำนวน 13 ชนิด และวัชพืชใบแคบ จำนวน 5 

ชนิด ระบบการผลิตพืชแบบจีเอพี พบวัชพืชใบกวาง จำนวน 4 ชนิด และวัชพืชใบแคบ จำนวนเพียง 1 ชนิด ระบบผลิตพีชแบบใช
สารเคมีพบวัชพืชใบกวาง จำนวน 2 ชนิด และไมพบวัชพืชใบแคบในแปลงปลูก ระบบการผลิตพืชแบบจีเอพี และใชสารเคมีพบ
จำนวนวัชพืชไดนอยกวาแบบอินทรียมาก เนื่องจากมีการใชสารกำจัดวัชพืชไดยูรอนจึงสามารถกำจัดวัชพืชสวนใหญไดดี 

คำสำคัญ: ระบบผลิตพืช วัชพืช เกษตรอินทรีย จีเอพี สารเคม ี
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Effect of Crop Production Systems  on Plant and Weed Population from 
Vegetable Fields in Nakhon Pathom Province 

Kanya Sornsanit1,2*, Anon Riangmoo2, and Anunya Thongsima3 

1Program of Microbiology, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Research Center for Major Crop Production Development in Nakhon Pathom,  

Research and Development Institute, Nakhon Pathom Rajabhat University  
3Program of Biology, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 

*corresponding author: email jkanya@windowslive.com

Abstract  

The purpose of this research is to study the diversity of cultivated crops and weeds in an Organics, 

GAP and Chemical crop production system of vegetable farms in Nakhon Pathom Province during January to 

December 2018. The results showed that the cultivated plants were found in organics, GAP and Chemical 

crop production systems were 19 species 15 families, 6 species 6 families and 7 species 5 families, 

respectively. Weeds were classified according to botanical characteristics including broad leaf weeds and 

narrow-leaf weeds. The organic plant production system found 13 species of broadleaf weeds and 5 species 

of narrow leaf weeds. GAP crop production system found 4  species of broad leaf weed and 1  species of 

narrow leaf weed. Chemical crop production system found 2 species of broad leaf weed and the narrow leaf 

weed was not found in the field. GAP and Chemical crop production systems found species of weeds less 

than in organic crop production. Due to the use of the herbicide (Diuron®) therefore able to get rid of most 

weeds. 

Keywords: crop production, weed, organic agricultural, GAP, chemical 
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1. บทนำ
วชัพืชตองการปจจัยในการเจริญเติบโตเชนเดียวกับพืชปลูก เมื่ออยูรวมกันจะมีการแกงแยงน้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด 

นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับเนื้อที่ในการขยายตัวของทรงพุมและรากรวมถึงสารพิษจากวัชพืช ซึ่งการแกงแยงมาจากหลายสาเหตุ
รวมกันหรือตอเนือ่งกัน สาเหตุความรุนแรงจะมากนอย เชน ชนิดของพืช ความหนาแนน ชวงเวลาควบคุมวัชพืช ความอุดมสมบูรณ
ของดิน ปุย การใหน้ำ ชวงเวลาปลูกที่เหมาะสม และการเขตกรรม เปนตน (สดใส ชางสลัก และคณะ, 2543 ) ในประเทศไทย
พบวาวัชพืชประมาณ 30,000 ชนิด โดยมีประมาณ 1,800 ชนิดท่ีเปนวัชพืชที่ทำใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจแกผลผลิตทาง
การเกษตร (ปวริศา มีสุขเสมอ และกาญจนา ธนนพคุณ , 2559) วิธีการปฏิบัติงานการทำการเกษตร เชน การใชที่ดิน การใช
สารเคมีกําจัดวัชพืช และการใหปุย ทำใหมีการนําพืชตางถิ่นอาศัยจากแหลงหนึ่งไปสูอีกแหลงหน่ึงภายในเวลาอันสั้น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดานเกษตรกรรมและการคมนาคมเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  มีผลทำใหความหลากหลายของพืชใน
พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปและอาจหายไปจากระบบนิเวศนั้น ชนิดพืชเดนในพ้ืนท่ีนั้นอาจเปลี่ยนไป บางชนิดเปนพืชตางถิ่นที่ถูกชักนําเขา
มา แตสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดีจนพัฒนากลายเปนวัชพืช (ศิริพร ซึงสนธิพร และคณะ, 2553 ) จึงมีการควบคุมและ
กำจัดวัชพืชแบบตาง ๆ แตกตางกันไปของแตละระบบผลิตพืช งานวิจัยในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาสำรวจหลากหลากหลายของชนิด
พันธุพืชเพาะปลูกและวัชพืชในแปลงเกษตรระบบผลิตพืชระบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางของชนิดพืชและวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย จเีอพ ีและการใชสารเคมี 

3. วิธกีารดำเนินการวิจัย

3.1 สอบถามขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกร 
การสอบถามเกษตรกรเพ่ือทราบขอมูลเบื้องตนโดยใชแบบสอบถาม หรือสัมภาษณเกษตรกรโดยตรง ซึ่งมีหัวข อตาง ๆ 

ไดแก ช่ือ-สกุล ที่อยู เบอรโทรติดตอ ระบบเกษตรท่ีทำในปจจุบัน ประสบการณทำการเกษตร (ป) แหลงน้ำที่ใช พืชที่เพาะปลูก 

ขนาดพ้ืนท่ีปลูก ปุย ชีวภัณฑ และสารควบคุมแมลงที่ใช โรคแมลงตาง ๆ ที่พบ และปญหาอื่น ๆ 

3.2 สำรวจความหลากหลายของพืชและวัชพืช 

ลงพื้นท่ีสำรวจแปลงตัวอยางตามแนวต้ังฉากกับดานยาวของแปลงอยางนอย 3 แนว หากแปลงมีขนาดใหญใหวางแนว
สำรวจทแยงมุม (ศิริพร ซึงสนธิพร และคณะ, 2553) จดบันทึกพืชที่ปลูก และวัชพืชทุกชนิดที่พบ ในแปลงเกษตรแตละแปลง 
จากนัน้ถายรูป และเก็บตัวอยาง นำกลับมาศึกษาสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรระดับชนิด  

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลสอบถามขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกร 
 จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนจากเกษตรกร พบวาเกษตรกรท่ีเพาะปลูกดวยระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และเคมี 

ตำบลหนองงูเหลือง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีการจัดการปญหาของศัตรูพืชที่แตกตางกัน ตามขอกำหนดของ
มาตรฐานท่ีไดรับ โดยแปลงเกษตรอินทรียทั้งสองแปลงกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยการใชเช้ือราขาวบิวเวอรเรีย เช้ือแบคทีเรีย BT และ
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น้ำหมักสมุนไพร กำจัดวัชพืชโดยการถอน ตัด และถากออก ใชปุยจากน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรียสังเคราะหแสง แปลงเกษตรจีเอ
พีทั้งสองแปลงปลูกตะไตร ใชเช้ือ Bacillus sp. และกลับดินตาก ในการควบคุมและปองกันโรค ใชไดยูรอนในการกำจัดวัชพืช  

และใชปุยเคมีสูตร 16-16-16 รวมกับการใชเชื้อไรโซเบียม แปลงเกษตรเคมี ปลูกหนอไมฝรั่ง กะหล่ำปลี และตะไคร ใชสารเคมี
กำจดัศัตรูพืช และปุยเคมี แบบไมมีมาตรฐานและขอกำหนดควบคุมการใช ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดขอมูลชนดิพืช แหลงน้ำ ขนาดพ้ืนท่ี และปุย ยาและชีวภณัฑ ของแปลงเกษตรอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี 

4.2 ผลการสำรวจความหลากหลายของพืชและวัชพืช 
จากการสำรวจพืชที่ปลูกและวัชพืชในแปลงปลูกพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมีของเกษตรกรในตำบลหนองงู

เหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 พบวาพืชท่ีปลูกเพื่อนำมาบริโภคเปนอาหารที่
สำรวจพบทั้งหมดจำนวน 27 ชนิด 17 วงศ โดยวงศที่พบมากที่สุดคือ POACEAE, SOLANACEAE และ LAMIACEAE (อยางละ 3 

ชนิด) และ LILIACEAE, LEGUMINOSAE และ LUTACEAE (อยางละ 2 ชนิด)  ในระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบมากที่สุด จำนวน 

19 ชนิด  15 วงศ ระบบผลิตพืชแบบจีเอพี จำนวน 6 ชนิด 6 วงศ และระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมี จำนวน 7 ชนิด 5 วงศ ดัง
ตารางที่ 2 พืชสวนใหญปลูกเพื่อนำมาบริโภคเปนอาหาร ไดแก ผักบุงจีน กวางตุง คะนา กะหล่ำปลี พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือ
มวง กะเพรา โหระพา แมงลัก ฟกทอง แตงกวา หนอไมฝรั่ง หอม ชะอม ถั่วฝกยาว เผือก มะละกอ กลวยน้ำวา กระชาย ตะไคร 
ขาวโพด และออย  

การจำแนกประเภทและชนิดของวัชพืชตามลักษณะทางพฤกษศาสตรในระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใช
สารเคมี ไดแก วัชพืชใบกวางและวัชพืชใบแคบสวนใหญ พบวาระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบวัชพืชใบกวาง จำนวน 13 ชนิด และ
วัชพืชใบแคบ จำนวน 5 ชนิด ระบบการผลิตพืชแบบจีเอพี พบวัชพืชใบกวาง จำนวน 4 ชนิด และวัชพืชใบแคบ จำนวนเพียง 1 

ชนิด ระบบผลิตพีชแบบใชสารเคมีพบวัชพืชใบกวาง จำนวน 2 ชนิด และไมพบวัชพืชใบแคบในแปลงปลูก ดังตารางที่ 3 วัชพืชที่
พบมากที่สุด ไดแก หญาแหวหมู หญาปลองขาวนก หญารังนก หญานกสีชมพู และหญาปากควาย ซึ่งวัชพืชใบแคบที่อยูในวงศ 
GRAMINEAE 

ระบบผลิตพืช พืชปลูก 
ขนาด
พ้ืนที่ 

ปุย และสารชีวภัณฑ การกำจัดวัชพืช 

แปลงอินทรีย 1 ผักสลัด 3 ไร 
เชื้อบิวเวอรเรีย เช้ือแบคทีเรีย BT  

และน้ำหมักสมุนไพร 
การถอน ตัด ถากหญา วสัดุคลุมดนิ 

แปลงอินทรีย 2 ผักสลัด 5 ไร น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรยีสังเคราะหแสง การถอน ตัด ถากหญา วสัดุคลุมดนิ 

แปลงจีเอพี 1 ตะไคร 3 ไร ปุยสูตร 16-16-16  กลับดิน 1-2 ครั้ง/ป สารกำจดัวัชพืชไดยูรอน 

แปลงจีเอพี 2 ตะไคร 1 ไร เชื้อ Bacillus, เชื้อไรโซเบยีม สารกำจดัวัชพืชไดยูรอน 

แปลงเคมี 1 หนอไมฝรั่ง 1 ไร ปุยสูตร 16-16-16, แกลบมูลไก สารกำจดัวัชพืชไดยูรอน 

แปลงเคมี 2 
กะหล่ำปลี 
ตะไคร 

1 งาน ปุยเคมี, ฉีดสารกำจัดแมลง 
สารกำจดัวัชพืชไดยูรอน 
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ตารางที่ 2  รายชื่อพืชที่ปลูกเพื่อจำหนายและบรโิภคเปนอาหาร  

ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ระบบผลิตพืช 

อินทรีย จีเอพี สารเคมี 

1 ผักบุงจีน Ipomoea aquatica Forsk. var. reptan CONVOLVULACEAE  

2 เผือก Colocasia esculenta ARACEAE  

3 ผักชี Coriandrum sativum APIACEAE   

4 แมงลัก Ocimum basilicum  L.f. var. citratum Back. APIACEAE   

5 ผักสลัด Lactuca sativa ASTERACEAE  

6 หนอไมฝรั่ง Asparagus officinalis ASPARAGACEAE   

7 มะเขือเปราะ Solanum xanthocarpum Schrad. & Wendl. SOLANACEAE  

8 คะนา Brassica alboglabra CRUCIFERAE  

9 กวางตุง Brassica chinensis L. CRUCIFERAE  

10 กะหล่ำใบ Brassica oleracea var. capitata L. CRUCIFERAE  

11 แตงกวา Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE  

12 มะระจีน Momordica charantia L. CUCURBITACEAE  

13 ฟกทอง Cucurbita pepo L. CUCURBITACEAE  

14 ถั่วฝกยาว Vigna unguiculata  Hc. LEGUMINOSAE  

15 กะเพราขาว Ocimum tenuiflorum L. LAMIACEAE  

16 โหระพา Ocimum basilicum L. LAMIACEAE   

17 พริกข้ีหน ู Capsicum frutescens L. SOLANACEAE   

18 กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE  

19 หอม Allium cepa cv. Group Aggregatum LILIACEAE  

20 ผักหวานบาน Sauropus androgynus (L.) Merr EUPHORBIACEAE  

21 มะละกอ Carica papaya L. CARICACEAE  

23 ชะอม Acacia Insuavis Lace LEGUMINOSAE  

24 กลวยน้ำวา Musa cultivars and hybrids MUSACEAE  

25 ขาวโพด Zea mays L. POACEAE   

26 ออย Saccharum officinarum L. POACEAE  

27 ตะไคร Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf. POACEAE   
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ตารางที่ 3  รายชื่อวัชพืชประเภทใบกวางและใบแคบที่พบในแปลงปลูกระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี

ประเภท
วัชพืช 

ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
ระบบผลิตพืช 

อินทรีย  จีเอพี สารเคมี 

ใบกวาง ผักเสีย้นผี  Cleome viscasa L. CAPPARIDACEAE   

หญายาง Euphorbia heterophylla L. EUPHORBIACEAE   

ตำแยแมว Acalypha indica L. EUPHORBIACEAE  

ผักงวงชาง Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE  

ตีนตุกแก Tridax procumbens L. ASTERACEAE   

หญาดอกขาว Cyanthillium cinereum (L.) 

H.Rob. 

ASTERACEAE  

ผักเสีย้น Cleome gynandra L. CLEOMACEAE  

ลูกใตใบ Phyllanthus amarus Schumach. 

& Thonn. 

PHYLLANTHACEAE   

ผักโขมหนาม Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE   

บานไมรูโรยปา Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE  

ผักเบี้ยหิน Trianthema portulacastrum L. AIZOACEAE  

ผกากรอง Lantana camara L. VERBENACEAE  

ตอยติ่งไทย Hygrophila erecta (Burm.f.) 

Hochr. 

ACANTHACEAE   

ใบแคบ หญาแหวหม ู Cyperus rotundus L. CYPERACEAE   

หญาปลองขาวนก Brachiaria ramosa (L.) Stapf GRAMINEAE  

หญารังนก Chloris barbata Sw. GRAMINEAE  

หญานกสีชมพ ู Echinochloa colona (L.) Link. GRAMINEAE  

หญาปากควาย actyloctenium aegyptium (L.) 

Willd. 

GRAMINEAE  
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5. อภิปรายผลการวิจัย
ชนิดของพืชและวัชพืชที่พบในแปลงเกษตรแตกตางกันเนื่องจากเกษตรกรมีวิธีการเพาะปลูก การควบคุม และการกำจัดที่

แตกตางกัน โดยระบบผลิตพืชแบบอินทรียจะมีการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย จึงพบวัชพืชไดหลากหลายชนิดมากที่สุด อีกทั้งการ
ควบคุมและกำจัดโดยวิธีการถอน ใชจอบถาก และใชวัสดุคลุมดิน ซึ่งเปนการกำจัดวัชพืชเชิงกลจึงไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ตาง
จากการกำจัดวัชพืชของระบบผลิตพืชจีเอพี และแบบใชสารเคมี ท่ีมีการใชสารเคมีซึ่งในแปลงตัวอยางสวนใหญใชสารไดยูรอน ซึ่ง
เปนสารที่มีฤทธิ์ไมเลือกทำลาย สามารถควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกวางอายุปเดียวและขามปได (วุฒิชัย คุณเจตน และระวี เศรฐ
ภักดี, 2549) จึงทำใหพบวัชพืชไดนอยกวาระบบเกษตรแบบอินทรียมาก โดยเฉพาะระบบเกษตรแบบใชสารเคมีที่พบวัชพืชใบกวาง
เพียง 2 ชนิด และไมพบวัชพืชใบแคบ 

6. สรปุผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี มีจำนวนชนิดพืชที่ปลูกเพื่อจำหนายและบริโภคเปน

อาหาร และวัชพืชแตกตางกัน เนื่องจากในแตละระบบผลิตพืชจะใชวิธีการกำจัดและควบคุมที่แตกตางกัน โดยระบบผลิตพืชแบบ
อินทรียมีจำนวนของชนิดพืชที่ปลูกและวัชพืชมากท่ีสุด รองลงมาคือระบบผลิตพืชแบบจีเอพี และนอยที่สุดคือระบบพืชแบบใช
สารเคมี 

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณแผนดิน ประจำป 2560 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดใหพ้ืนท่ีและเครื่องมืออุปกรณสำหรับการศึกษาวิจัยในหองปฏิบัติการ และขอขอบคุณ
เกษตรกรผูทำการเกษตรอินทรีย จีเอพี และแบบใชสารเคมี ในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ได
อนุเคราะหคณะผูวิจัยเขาสำรวจและเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ี 
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ผลของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมีตอปริมาณจุลินทรียในดินแปลงผัก
พื้นที่จังหวดันครปฐม 

กัญญา สอนสนิท1,2* อานนท เรียงหมู2 และ พงษนาถ นาถวรานันต2,3 

1สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2ศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
3สาขาวชิานวตักรรมการเกษตรและการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email jkanya@windowslive.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปริมาณจุลินทรียในดินแปลงผกัของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี 

และแบบใชสารเคมี ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เก็บขอมูลเบื้องตนจาก
เกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม และเก็บตัวอยางดินแบบสุม ระบบละ 2 แปลง แปลงละ 2 ครั้ง โดยเวลาหางกัน 4 สัปดาห จากนั้น
สังเกตชนิดดิน และวัดคาความเปนกรดดาง พบวาชนิดดินสวนใหญเปนดินรวน มีเพียงบางแปลงที่เปนดินเหนียว และดินทราย มี
คาความเปนกรดดางของดินจากอยูที่ 6.5-7, 6.5-7 และ 5.5-6.0 ตามลำดับ และเมื่อศึกษาปริมาณจุลินทรียดินทั้งหมด ปริมาณ
เชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ และปริมาณยีสตและราท้ังหมด พบวาดินจากแปลงปลูกผักอินทรียพบจุลินทรียทั้ง 3 กลุม
สูงท่ีสุด ลำดับถัดมาคือ ระบบผลิตพืชแบบจีเอพี และแบบใชสารเคมี ตามลำดับ 

คำสำคัญ: จุลินทรียดิน ระบบผลติพืช เกษตรอินทรีย  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

142 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Effect of Organics, GAP and Chemical Crop Productions on Soil Microorganism of 

Vegetable Fields in Nakhon Pathom Province 

Kanya Sornsanit1,2*, Anon Riangmoo2, and Pongnart Nartvaranant2,3

1Program of Microbiology, Faculty of Science and Technology,  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Research Center for Major Crop Production Development in Nakhon Pathom,  
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3Program of Agricultural Innovation and Management, Faculty of Science and Technology,  
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*corresponding author: email jkanya@windowslive.com

Abstract  

This research aimed to study the differentiation of soil microorganisms in vegetable fields of organic, 

GAP and chemical crop productions system in Mueang Nakhon Pathom, Kamphaeng Saen and Don Tum 

District, Nakhon Pathom Province. The questionnaire was collected an information from farmers and random 

sampling of soil, 2 plots/system, 2 times each, 4 weeks apart.  The soil type was observed and measured the 

pH value. The results found that most of the soil types were loam and some were clay and sandy soils, and 

the pH of the soil in each production system was from 6.5-7, 6.5-7 and 5.5-6.0, respectively. The results of the 

study of total soil microorganisms, free nitrogen fixing bacteria content and the total amount of yeast and 

mold ( cfu/g)  were found that the soil from the organic vegetable plots found the highest 3 groups of 

microorganisms. Next up is the GAP and chemical crop productions system, respectively. 

Keywords: soil microorganism, crop production, organic agriculture 

1. บทนำ
ผักที่เปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครปฐมมีหลายชนิด ไดแก คะนา กวางตุง กะเพรา โหระภา ขาวโพดฝกออน 

ผักบุงจีน กระชาย และหนอไมฝรั่ง เปนตน มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 76,564 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 2,714 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสามารถ
สรางรายไดใหกับจังหวัดนครนครปฐมปละ 1,986 ลานบาท (สำนักงานจังหวัดนครปฐม, 2563) ภาครัฐจึงมีนโยบายสงเสริมการทำ
การเกษตรโดยควบคุมการใชสารเคมีและใหเกษตรกรรวมกลุมกันสรางชุมชนเกษตรอินทรีย และเกษตรปลอดภัย เพื่อตอบสนอง
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ความตองการของตลาด ราคาผลผลิตท่ีสามารถจำหนายไดสูงข้ึน และการเล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยของเกษตรกรและผูบริโภค 

รวมทั้งมีแหลงจำหนายและกลุมลูกคารองรับ (กัญจนรัตน สุขรัตน และคณะ, 2563) มีการประกันราคาสินคาโดยผูรับซื้อตลอดทั้งป 
แตก็ยังมีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังใชระบบการเพาะปลูกโดยใชสารเคมีแบบดั่งเดิม และการซ้ือขายผานพอคาคนกลางท่ีสามารถ
กำหนดราคาสินคาเองได เนื่องจากไมยุงยากเพราะไมมีมาตรฐานขอกำหนดรองรับ แตก็สงผลใหเกษตรกรจำหนายสินคาเกษตรได
ราคาตกต่ำ อีกท้ังการเกษตรที่ใชสารเคมีจำนวนมาก มีปญหาดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ และพบสารเคมีตกคางในสินคา
เกษตร สงผลเสียตอสุขภาพของเกษตรกร และปนเปอนสูสิ่งแวดลอม   (สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563) นอกจากนั้นยังสงผลกระทบโดยตรงตอชนิดและจำนวนของจุลินทรียที่มีประโยชนในดิน
ดวย เนื่องจากจุลินทรียเปนกุญแจสำคัญของระบบนิเวศ การเกษตรกรรมจำเปนตองอาศัยกิจกรรมของจุลินทรียชวยยอย
อินทรียวัตถุใหเปนแรธาตุอาหาร ซึ่งตองใหอยูในรูปสารอนินทรียเพื่อจะละลายน้ำไดงาย และพืชสามารถดูดซึมเอาไปใชไดทันที 
หากดินเสื่อมคุณภาพจะสงผลใหปริมาณจุลินทรียที่อาศัยอยูในดินนอยลง จนไมสามารถสรางความสมดุลใหกับระบบนิเวศในดินได 
จุลินทรียดินหลายชนิดสามารถเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดินไดโดยมีกิจกรรมเพียงของจุลินทรียเอง หรือมีกิจกรรมรวมกับพืช
และสัตวหนาดิน ซึ่งเปนการชวยลดปริมาณการใชปุยที่ตองเติมลงไปในดิน เชน เชื้อไรโซเบียม และไมคอไรซา (สายพิณ ไชยนันท, 
2547) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาจำนวนจุลินทรียในดิน 3 กลุม ไดแก ปริมาณจุลินทรียดนิท้ังหมด ปริมาณเชื้อแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนแบบอิสระ และปริมาณยีสตและราทั้งหมด ในแปลงผักของระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมี ในพื้นที่
จังหวัดนครปฐม  

2. วัตถุประสงคโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาความแตกตางของปริมาณจุลินทรียในดินแปลงผักของระบบผลติพืชแบบอินทรีย จีเอพี และการใชสารเคมี ใน

พื้นที่จังหวัดนครปฐม 

3. วิธกีารดำเนินงานวิจัย

3.1 การสอบถามขอมูลเกษตรกรและการเก็บตัวอยางดินในแปลงปลูกผักเพ่ือการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติเบ้ืองตน 

สอบถามเกษตรกรเพ่ือทราบขอมูลเบื้องตนโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณ ซึ่งมีหัวขอตาง ๆ ไดแก ช่ือ-สกุล ที่อยู
แปลงเกษตร เบอรโทร ระบบผลิตพืชท่ีเพาะปลูก พืชที่เพาะปลูก แหลงน้ำที่ใช ขนาดพ้ืนที่ปลูก การใชปุย ชีวภัณฑ และสาร
ควบคุมแมลงที่ใช โรคแมลงตาง ๆ ที่พบ และปญหาอื่น ๆ และการเก็บตัวอยางดินจะเก็บดินจากแตละระบบผลิตพืช แบงเปน
ระบบละ 2 แปลง เก็บตัวอยางดินแปลงละ 2 ครั้ง โดยเวลาหางกัน 4 สัปดาห ในแตละครั้งจะสุมเก็บตัวอยางดินแปลงละ 15 จุด 

ความลึก 0-6 นิ้ว เก็บโดยการสุม (random sampling) นำดินมารวมกันเปน 1 ตัวอยาง  จากนั้นแบงดินเปน 3 สวน และนำไป
วิเคราะหชนิดดิน คาความเปนกรดดาง และปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดในดิน (สายพิณ ไชยนันท, 2547) 
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3.2 การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดิน 

 3.2.1 ปริมาณเชื้อแบคทีเรียท้ังหมด (total bacterial count) 

 นำตัวอยางดินที่เก็บจากระบบผลิตพืชตาง ๆ ไดแก เกษตรอินทรีย จีเอพี และระบบเกษตรใชสารเคมี มาทำการศึกษา
เพื่อตรวจหาจำนวนจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางดิน โดยวิธี pour plate technique บนอาหาร plate count agar บมที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนับจำนวนโคโลนีที่อยูในชวง 30-300 โคโลนี จากนั้นนำมาคำนวณเพื่อหาคาโคโลนีตอกรัม 

(cfu/g) (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2554) 

3.2.2 การตรวจหาปริมาณเช้ือจุลินทรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ (nitrifying count) 

นำตัวอยางดินที่เก็บจากระบบผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมี มาทำการศึกษาปริมาณเช้ือจุลินทรียตรึง
ไนโตรเจนแบบอิสระ ในตัวอยางดิน โดยมีวิธี spread plate technique บนอาหาร  yeast extract mannitol agar บมที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 วัน นับจำนวนโคโลนีทีเ่จริญ จากนั้นนำมาคำนวณเพื่อหาคาโคโลนีตอกรัม (Ahmad et al., 2008) 

3.2.3 วิเคราะหปริมาณเช้ือยีสตและรา (yeast and mold count) 

นำตัวอยางดินที่เก็บจากระบบผลิตพืชตาง ๆ ผึ่งไวในที่รมใหแหง บดใหละเอียดจากนั้นมาทำการศึกษาเพ่ือตรวจหา
ปริมาณเชื้อยีสตและราในตัวอยางดิน โดยใชวิธี spread plate technique บนอาหาร Potato dextrose agar ที่ม ี0.05% (w/v) 

chloramphenicol บมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3-5 วัน แลวนับจำนวนที่ 25-250 โคโลนี จากนั้นนำมาคำนวณเพ่ือหาคาโคโลนี
ตอกรัม (CFU/g) (BAM, 2001 และ Al-Shammary et al., 2017) 

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการสอบถามขอมูลเกษตรกรและการวิเคราะหคุณสมบัติดิน 

 จากการสอบถามขอมูลเกษตรกรพบวาแปลงเกษตรทุกแปลงใชน้ำจากคลองชลประทาน แตระบบผลิตพืชเกษตรอินทรีย
ตองพักน้ำไวเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดเกษตรอินทรีย และใชปุยและสารกำจัดศัตรูพืชจากสารชีวภาพ เชน เช้ือบิวเวอรเรีย 

สารชีวภัณฑ BT น้ำหมักสมุนไพร จุลินทรียสังเคราะหแสง ปุยพืชสด มูลวัวหมัก เปนตน ในขณะท่ีระบบผลิตพิชแบบจีเอพีและเคมี 
จะใชปุยและสารกำจัดศัตรูพืชจากสารเคมี สำหรับแหลงจำหนายผลผลิตทางการเกษตร ระบบผลิตพืชแบบอินทรีย และจีเอพี สวน
ใหญจำหนายกับบริษัท หางสรรพสินคาโดยตรง แตระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมีจำหนายผานพอคาคนกลาง 

ตัวอยางดินจากแปลงเกษตรท้ัง 3 ระบบ เมื่อสังเกตชนิดดินและวัดคาความเปนกรดดาง พบวาชนิดดินสวนใหญเปนดิน
รวน แตระบบผลิตพืชจีเอพี ของคุณณัฐกิตติ และคุณศรีพิชัย ที่เปนดินทราย และดินรวนปนทราย ตามลำดับ ในขณะที่ของคุณ
จินตนา และคุณสิทธิโชค เปนดินรวน-เหนียว ระบบผลิตพืชอินทรียของคุณสุธรรมเปนดินทราย และระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมี 

ของคุณลออ และคุณอาย ชนิดดินเปนดินเหนียว และดินรวน-ดินเหนียว ตามลำดับ  และคาความเปนกรดดางของดินจากระบบ
ผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และใชสารเคมีอยูท่ี 6.5-7, 6.5-7 และ 5.5-6.0 ดังตารางที่ 1 

4.2 ผลการวิเคราะหจุลินทรียดิน 

จากการตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรียดินทั้ง 3 กลุม ไดแก ปริมาณจุลินทรียดินทั้งหมด ปริมาณเช้ือแบคทีเรียตรึง
ไนโตรเจนแบบอิสระ และปริมาณยีสตและราท้ังหมด พบวาในดินจากแปลงปลูกผักดวยระบบผลิตพืชแบบอินทรียมีปริมาณ
จุลินทรียทั้ง 3 กลุม มากที่สุด โดยมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดในดินจากแปลงปลูกผักอินทรียมีมากที่สุด 106–107 โคโลนีตอกรัม 

ในขณะที่แปลงปลูกผักดวยระบบผลิตพืชแบบจีเอพี และเคมี อยูที่ 105–106 และ 104–105 โคโลนีตอกรัม ตามลำดับ สำหรับ
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ปริมาณเช้ือแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระพบในดินแปลงปลูกผักมากที่สุด 105–106  โคโลนีตอกรัม ในขณะที่แปลงปลูกผัก
ดวยระบบผลิตพืชแบบจีเอพี และใชสารเคมี พบอยูที่ 104-106 และ 105–106  โคโลนีตอกรัม ตามลำดับ และปริมาณยีสตและรา
ทั้งหมดพบในดินแปลงปลูกผักอินทรียมากท่ีสุด 105 โคโลนีตอกรัม ในขณะท่ีแปลงปลูกผักดวยระบบผลิตพืชแบบจีเอพีสวนใหญอยู
ที่ 104 โคโลนีตอกรัม และแปลงปลูกผักดวยระบบผลิตพืชแบบใชสารเคมี 102–104 โคโลนีตอกรัม ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของแปลงเกษตร ชนิดดิน และคาความเปนกรดดางของดินแปลงปลูกผักระบบผลิตพืชแบบอินทรีย  
         จีเอพี และใชสารเคมี ในอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม 

อำเภอ 
ระบบ
เกษตร เกษตรกร ชนิดพืช 

ปุย และสารกำจัด
ศัตรูพืช 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ชนิดดิน pH ชนิดดิน pH 

เมือง
นครปฐม 

อินทรีย 
คุณวสันต ผักสลัด 

เชื้อบิวเวอรเรีย BT และ
น้ำหมักสมุนไพร 

ดินรวน 7 ดินรวน 7 

คุณวรรณา 
ผักสลัด 

กำหล่ำ 
น้ำหมักชีวภาพ 

จุลินทรียสังเคราะหแสง 
ดินรวน 6.5 ดินรวน 6.5 

จีเอพ ี
คุณณัฐกติต ิ ตะไคร ปุยเคมี ไดยูรอน 

ดินรวนปน
ทราย 

6.5 ดินรวนปน
ทราย 

6.5 

คุณศรีพิชัย ตะไคร เชื้อ Bacillus ไรโซเบียม ดินทราย 7 ดินทราย 7 

เคม ี
คุณสถติ หนอไมฝรั่ง ปุยเคมี แกลบมูลไก ดินรวน 5.5 ดินรวน 5.5 

คุณสมุิตรา กะหล่ำ ปุยเคมี ไดยูรอน ดินรวน 5.5 ดินรวน 5.5 

กำแพงแสน 

อินทรีย 
คุณสุธรรม 

มะเขือผัก
สลัด 

ปุยพืชสด เชื้อบิวเวอรเรีย 
ดินทราย 6.5-7 ดินทราย 7 

คุณเบญจา กวางตุง น้ำหมัก ปุยพืชสด ดินรวน 6.5-7 ดินรวน 6.5 

จีเอพ ี

คุณสิทธิโชค ผักกุยชาย ปุยเคมี ปลูกพืชไลแมลง 
ดินรวน-

เหนียว 
6.5-7 ดินรวน-

เหนียว 
6.5 

คุณจินตนา 
โหระพา
กะเพรา 

ปุยเคมี ปลูกพืชไลแมลง 
ดินรวน-

เหนียว 
6.5-7 ดินรวน-

เหนียว 
6.5 

เคม ี
คุณกำจร เผือก ปุยเคมี  ยากำจดัวัชพืช ดินรวน 5.5 ดินรวน 5.5 

คุณบุญเลิศ กะหล่ำปล ี ปุยเคมี  ยากำจดัวัชพืช ดินรวน 5.5 ดินรวน 5.5 

ดอนตูม 

อินทรีย 
คุณจำป1 กวางตุง สารชีวภณัฑ BT ปุยพืช-

สด  น้ำหมักชีวภาพ 

ดินรวน 6.5-7 ดินรวน 6.5-7 

คุณจำป2 กวางตุง ดินรวน 7.5-8 ดินรวน 7.5-8 

จีเอพ ี
คุณสมพงศ1 หนอไมฝรั่ง 

แกลบขี้ไก ปุยหมัก 
ดินรวน 6.5-7 ดินรวน 6.5-7 

คุณสมพงศ2 หนอไมฝรั่ง ดินรวน 6.5-7 ดินรวน 6.5-7 

เคม ี

คุณลออ กวางตุ้ง สารกำจดัวัชพืช ดินเหนียว 5.5 ดินเหนียว 5.5 

คุณอาย 
โหระพา
กุยชาย 

ฉีดยาฆาแมลงกระเจา 
ดินรวน-

เหนียว 
6.0 ดินรวน-

เหนียว 
6.0 
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ตารางที่ 2  ปริมาณจุลินทรียดินทั้งหมด ปริมาณเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ และปริมาณยีสตและรา (โคโลนีตอกรัม) 

       ของแปลงปลูกผักระบบผลิตพืชแบบตาง ๆ ในอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน  และอำเภอดอนตูม  

อำเภอ ระบบผลิตพืช เจาของแปลง คร้ังท่ี 
Total plate 

count (cfu/g) 

N-fixing bacteria 

(cfu/g) 

Yeast and Mold 

(cfu/g) 

เมือง
นครปฐม 

อินทรีย 
คุณวสันต 

1 1.85±0.14x106 1.17±0.02x106 1.66±0.13x105 

2 1.76±0.01x106 1.18±0.05x106 1.68±0x105 

คุณวรรณา 
1 1.85±0.07x106 9.90±0.28x105 2.05±0.03x105 

2 1.84±0.02x106 1.03±0.06x106 2.10±0.06x105 

จีเอพ ี

คุณศรีพิชัย 
1 2.00±0.11x105 2.81±0x105 9.45±0.35x104 

2 2.02±0.02x105 2.82±0.01x105 8.80±0.42x104 

คุณณัฐกติต ิ
1 2.22±0.08x106 1.77±0.01x106 5.60±0.28x104 

2 2.22±0.02x106 1.92±0.07x106 5.25±0.35x104 

เคม ี

คุณสถติ 
1 1.82±0x106 2.49±0.06x105 2.20±0.02x104 

2 1.81±0.04x106 2.56±0.06x105 2.23±0.11x104 

คุณสมุิตรา 
1 1.85±0.01x105 2.83±0.06x106 2.06±0.07x104 

2 1.85±0.04x105 2.80±0.05x106 2.11±0.06x104 

กำแพงแสน 

อินทรีย 
คุณสุธรรม 

1 7.10±0.06x106 7.03±0.09x106 2.13±0.03x105 

2 6.39±0.04x106 6.43±0.05x106 3.48±0.08x105 

คุณเบญจา 
1 1.10±0.02x 106 7.63±0.07±x105 1.56±0.06x105 

2 2.21±0.03x 106 7.15±0.04x106 2.21±0.03x105 

จีเอพ ี

คุณจินตนา 
1 1.56±0.05x105 1.51±0.05x105 4.32±0.05x103 

2 1.11±0.06x106 9.20±0.08x105 3.98±0.24x104 

คุณสิทธิโชค 
1 5.90±0.08x105 5.28±0.02x105 2.11±0.22x104 

2 4.33±0.07x105 2.78±0.07x105 1.87±0.06x104 

เคม ี

คุณบุญเลิศ 
1 6.60±0.04x105 6.73±0.01x105 1.48±0.02x102 

2 5.34±0.02x105 3.54±0x105 1.21±0.21x102 

คุณกำจร 
1 6.4±0.09x105 1.73±0.01x105 1.50±0.01x102 

2 4.98±0.01x105 8.43±0.06x104 1.23±0.02x102 
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ตารางที่ 2 ปริมาณจุลินทรียดินทั้งหมด ปริมาณเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระ และปริมาณยีสตและรา (โคโลนีตอกรัม) 

       ของแปลงปลูกผักระบบผลิตพืชแบบตาง ๆ ในอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน  และอำเภอดอนตูม (ตอ) 

อำเภอ ระบบผลิตพืช เจาของแปลง คร้ังท่ี 
Total plate 

count (cfu/g) 

N-fixing bacteria 

(cfu/g) 

Yeast and Mold  

(cfu/g) 

ดอนตูม 

อินทรีย 
คุณจำป 1 

1 1.61±0.05x107 2.28±0.04x106 1.93±0.05x105 

2 1.59±0.02x107 2.41±0.02x106 1.87±0.06x105 

คุณจำป 2 
1 1.37±0.01x107 2.25±0.03x106 1.06±0.06x105 

2 1.40±0.01x107 2.28±0.04x106 1.11±0.05x105 

จีเอพ ี

คุณสมพงศ 1 
1 1.94±0.06x105 1.34±0.01x105 5.25±0.04x104 

2 1.89±0.03105 1.41±0.01x105 4.40±0.05x104 

คุณสมพงศ 2 
1 1.42±x0.04105 5.20±0.04x104 5.80±0.03x104 

2 1.30±0.09x105 4.90±0.03x104 4.35±0.01x104 

เคม ี

คุณลออ 
1 6.80±0.03x105 1.60±0.03x105 1.32±0.01x104 

2 8.33±0.02x104 2.89±0.03x105 1.22±0.01x104 

คุณอาย 
1 8.50±0.02x105 1.57±0.07x105 1.22±0.03x104 

2 5.35±0.15x105 0.93±0.03x105 1.01±0.02x104 

5. อภิปรายผลการวิจัย
ปริมาณจุลินทรียในดินระบบผลิตพืชแบบอินทรียมีความอุดมสมบูรณมากกวาระบบผลิตพืชอื่น เนื่องการใช ปุยอินทรีย

สามารถเพ่ิมแหลงธาตุอาหารของจุลินทรียดิน ชวยเพิ่มปริมาณของจุลินทรียที่เปนประโยชนและลดจำนวนจุลินทรียที่เปนสาเหตุ
โรคพืชได (บัญชา รัตนีทู, 2555) และบทบาทตอการเปลี่ยนรูปของธาตุอาหาร เพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 

นอกจากนี้จุลินทรียสามารถสรางกรดอินทรียละลายแรธาตุบางชนิดในดินใหเปนประโยชนกับพืช ยอยสลายสารอินทรียใหมีขนาด
ของโมเลกุลเล็กลงและเปลี่ยนรูปเปนธาตุอาหารทำใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารสงเสริมการเจรญิเติบโตของพืชโดยการสราง
สารกระตุนการเจริญเติบโต (บุษราพร ไชยพันธ และคณะ, 2562) 

6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบวาระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย จีเอพี และเคมี มีลักษณะดินไมตางกันมากนัก มีคาความเปนกรดดาง

ดินของแปลงปลูกผักแบบใชสารเคมีมีคาเปนกรดมากกวาดินจากแปลงอินทรีย และจีเอพี สำหรับปริมาณจุลินทรียดินที่แตกตางกัน
อยางชัดเจน โดยระบบผลิตพืชแบบอินทรียพบปริมาณจุลินทรียทั้ง 3 กลุม มากท่ีสุด รองลงมาคือดินจากแปลงปลูกแบบจีเอพี และ
เคมี ตามลำดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรัตน พิมพศิริกุล และคณะ (2559) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

148 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณแผนดิน ประจำป 2560 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดใหพ้ืนท่ีสำหรบัศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเกษตรกรผูทำการเกษตรอินทรีย จีเอพี และ
แบบใชสารเคมี ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ไดอนุเคราะหคณะผูวิจัยเขา
ศึกษาและเก็บตัวอยาง 

8. เอกสารอางอิง
กัญจนรัตน สุขรัตน เอกราชันย ไชยชนะ ธนัญญา เสาวภาคย และ อดิศักดิ์ จตุรพิรี. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบสารกาจัด

ศัตรูพืชตกคางในผักที่ปลูกแบบปกติและปลูกแบบอินทรียในเขตอำเภอเมืองนครปฐม. วารสารเกษตรพระจอมเกลา,  

38 (2), 146-153 

บัญชา รัตนีทู. (2555). ปุยอินทรียกับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร, 4 (2), 115-

127. 

บุษราพร ไชยพันธ กรรณิกา มาลา และ ภัทรารัตน เทียมเกา. (2562). การสำรวจปริมาณของจุลินทรียดินที่เปนประโยชนทาง
การเกษตรในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดชลบุรี. วารสารดินและปุย, 41 (1), 24-33 
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ผลของชวงอายุการตัดตอการเจริญเติบโต ผลผลติ และองคประกอบทางเคมีของหญาหวานใน
การตัดคร้ังที่ 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี 

ชนิดาภา ไพศาลธรรม1, เบญจรัตน พลับทอง1, ประพิมพ จันทรากุล1, เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์1  
และ วนิดา มากศิริ1*

1สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, เพชรบุรี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: wanidamaksiri@yahoo.com

บทคัดยอ 

การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของหญาหวานในรอบการตัดครั้งที่ 2 ที่อายุการตัด
ตางกัน ซึ่งปลูกในชุดดินเพชรบุรี วางแผนการทดลองแบบแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design, 
RCBD) ประกอบไปดวยอายุการตัด 3 อาย ุไดแก 45, 60 และ 90 วัน ทํา 3 ซ้ํา ผลการทดลองพบวาการเพิ่มอายุการตัดหญาทําให
น้ําหนักกอ นํ้าหนักท้ังตน ความกวางใบ ความยาวใบ ความสูงของลําตน ความสูงท้ังตน ความยาวระหวางขอปลอง จํานวนใบตอ
ตน และจํานวนขอปลองตอตน เพิ่มขึน้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนผลผลิตน้ําหนักสดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเทากับ 3.33, 
5.78 และ 6.81 ตันตอไร (P<0.05) เมื่อตัดหญาที่อายุ 45, 60 และ 90 วัน ตามลําดับ คาเฉลี่ยองคประกอบทางเคมีของโปรตีนมี
คาเฉลี่ย 12.80, 9.96 และ 8.55 เปอรเซ็นต ตามอายุการตัดที่ 45, 60 และ 90 วัน ซึ่งมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) สวนคาเย่ือใย NDF และ ADF จะมีคาเพ่ิมสูงข้ึนเมื่ออายุการตัดหญาเพิ่มข้ึน จากการศึกษาคร้ังนี้สรุปไดวาการตัดหญา
หวานในรอบท่ี 2 ชวงอายุการตัดหญาเพิ่มขึ้นจะมีผลตอการเพิ่มการแตกกอแขนงที่ทําใหนํ้าหนักกอ และผลผลิตน้ําหนักสดเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังนั้นเพื่อใหไดผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมเพ่ือนําไปใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวควรตัดหญาหวานที่อายุ 60-
90 วัน จะมีระดับโปรตีนที่เหมาะกับการทํางานของจุลินทรียในกระเพาะรูเมน และมีเยื่อใย NDF และ ADF อยูในระดับที่สัตว
สามารถยอยไดดี   

คําสําคัญ: หญาหวาน     การเจรญิเติบโต     ผลผลิต ชุดดินเพชรบุร ี  
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Effects of Cutting Intervals on Growth, Yield and Chemical Composition of 

Second Cutting Sweet Grass (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham) in 

Phetchaburi Soil Series 

Chanidapa Paisantham1, Benjarat Plobthong1, Prapim Jantrakul1, Jenjina Tamraungit1, and 

Wanida Maksiri1* 

1Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi  
Rajabhat University 

*corresponding author: wanidamaksiri@yahoo.com

Abstract 

The study was to investigat of varies cutting intervals of second cutting sweet grass in Phetchaburi soil 
series on growth characteristics, yields and chemical composition. The experiment was designed as 
randomized complete block design with 3 replications. The treatments were 3 cutting intervals as 45, 60 and 
90 days with 3 replication. The result showed that increasing of age cutting grass effected to the clump 
weight, stalk weight, leaf width, leaf length, stalk height, total stalk height, internode length, leaf number and 
internode number were increased significantly (P<0.05). The fresh yield was significantly increased (P<0.05) of 
3.33, 5.78 and 6.81 ton/rai with increase cutting intervals at 45, 60 and 90 days, respectively. The average 
chemical composition of the crude protein was 12.80, 9.96 and 8.55 percent significantly decreased (P<0.05) 
according to the cutting intervals at 45, 60 and 90 days. The fiber values of NDF and ADF were increased with 
increase cutting intervals grass. The present study, it can be concluded that second cutting sweet grass with 
increasing of age cutting grass has the effect of increasing the buding regrowth, clump weight and fresh yield. 
Thus, the optimal cutting interval was at the range of 60-90 days with suitable yield and quality for use in 
animal husbandry. Therefore, the suitable of protein content, NDF and ADF level for used of microbial in 
rumen and good digest. 

Keywords: Sweet Grass, Growth, Yield, Phetchaburi Soil Series 

1. บทนํา
 หญาหวาน มีชื่อสามัญวา sweet grass และช่ือวิทยาศาสตรวา Pennisetum purpurem cv. Mahasarakham ซึ่งเปน

หญาเนเปยรลูกผสม (เชาวฤทธิ์ และเมธา 2560) โดยเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ และ
จังหวัดใกลเคียงนิยมปลูกกันมากเพ่ือใชเปนแหลงอาหารสําหรับการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งหญาหวานมีแหลงกําเนิดมาจากประเทศ
ปากีสถาน และอิสราเอล ลักษณะของหญาหวานจะคลายหญาเนเปยรแตมีลักษณะตนที่ไมสูงเทาหญาเนเปยร และมีใบดก ขอ
ปลองสั้นกวา จึงทําใหมีสัดสวนใบตอลําตนสูง ลักษณะเปนทรงพุม จากการรายงานของศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
มหาสารคาม (2562) พบวาคาโปรตีนหยาบของหญาหวานมีคาเฉลี่ย 11.34 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาสูงกวาหญาเนเปยรปากชอง 1 มี
คาเฉลี่ยเทากับ 7.42 เปอรเซ็นต แตผลผลิตของหญาเนเปยรปากชอง 1 จะสูงกวาที่อายุกันตัดเทากัน ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ของหญานั้นจะข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพดินที่ปลูก ชวงอายุการตัด รอบการตัด การดูแลใสปุยและการใหน้ํา  (สายัณห 
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ทัดศรี, 2547) การนําหญาหวานมาปลูกในชุดดินเพชรบุรี ซึ่งมีลักษณะเปนดินรวนปนดินเหนียวมีอินทรียวัตถุสูงปานกลาง และมี
การอุมน้ําไดดี ยอมสงผลตอคุณคาทางโภชนะของหญาที่แตกตางไปจากการปลูกในชุดดินทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมี
ลักษณะดินเปนดินรวนปนดินทราย มีอินทรียวัตถุต่ํา มีการอุมน้ําไดต่ํา โดยลักษณะของดินที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่จะมี
ผลตอการเจริญเติบโต และผลผลิตรวมถึงการจัดการในชวงอายุการตัดก็จะสงผลตอคุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวดวย 
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม (2562) รายงานวาลักษณะการเจริญเติบโต และผลผลิตของหญาหวานสารคาม พบวา
ทุกชวงอายุการตัด 60 วัน ทั้ง 6 ครั้ง (ตลอดทั้งป) มีคาลักษณะการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน โดยมีจํานวนแตกแขนง มีคาระหวาง  
28.28 – 35.00 แขนงตอกอ  น้ําหนักสดตอกอ มีคาระหวาง 2.72 – 3.39 กิโลกรัม นํ้าหนักสดตอไร มีคาระหวาง 3.28 – 4.00 ตัน 
และจากการศึกษาของ วนิดา มากศิริ และคณะ (2563) พบวาการเจริญเติบโต ผลผลิต และคาองคประกอบทางเคมีของหญาหวาน
ที่นํามาปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุการตัดหญาเพิ่มขึ้นทําใหนํ้าหนักกอ จํานวนตนตอกอ ความสูงตน เสนผาศูนยกลางลํา
ตน น้ําหนักลําตน ความยาวระหวางขอปลอง จํานวนขอปลอง จํานวนใบ ความยาว และความกวางใบเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) สวนผลผลิตน้ําหนักสดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเทากับ 2.58, 5.68 และ 6.67 ตันตอไร (P<0.05) เมื่อตัดหญาที่อายุ 45, 
60 และ 90 วัน ตามลําดับ คาองคประกอบทางเคมีของโปรตีนหยาบมีคาเฉลี่ย 14.57, 10.49 และ 7.91 เปอรเซ็นต ตามอายุการ
ตัดท่ี 45, 60 และ 90 วัน ซึ่งมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้จากการปลูกหญาหวานในชุดดินเพชรบุรีมีการใหน้ําแบบ
ระบบชลประทาน ซึ่งอาจสงผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณคาทางโภชนะของหญาหวานท่ีแตกตางจากปลูกทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยจึงเปนการศึกษาถึงผลของชวงอายุการตัดตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 
และคาองคประกอบทางเคมีของหญาหวานในการตัดครั้งท่ี 2 ที่ปลูกในชุดดินเพชรบุรี  

2. วิธีดําเนินการวิจัย
 2.1 แผนการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประกอบไปดวยอายุ
การตัด 3 อาย ุไดแก 45, 60 และ 90 วัน ทํา 3 ซ้ํา ขนาดแปลง 3 x 4 เมตร ระยะหางระหวางแปลง 1 เมตร  
 2.2 การเตรียมแปลง 
  ดําเนินการปลูกในแปลงทดลองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเปนชุดดินเพชรบุรี มี
ลักษณะดินรวนปนดินเหนียว ซึ่งจะมีอินทรียวัตถุในระดับปานกลาง จึงตองมีการใสปุยคอกเพ่ือบํารุงดินกอนปลูก ปลูกเดือน
มีนาคมถึง มิถุนายน 2563 และตัดหญาครั้งที่ 1 รอการเจริญเติบโตคร้ังที่ 2 จึงจะดําเนินการเก็บขอมูลการตัดหญาครั้งที่ 2 ตาม
ชวงอายุการตัด 45, 60 และ 90 วัน  
  เตรียมแปลงโดยการไถตากดินทิ้งไว 1 สัปดาห จากนั้นไถพรวน 1 ครั้ง ปรับดินภายในแปลงใหสม่ําเสมอ ใสปุยสูตร 15-
15-15 อัตราสวน 30 กิโลกรัมตอไร แลวปลูกหญาหวานโดยใชทอนพันธุที่มี 2 ขอ ปกเฉียง 45 องศา ดวยระยะปลูก 50 x 75 ซม. 
ใหน้ําโดยการใชเทปน้ําพุง (Hurl irrigation tape) โดยใหน้ํา 1 วัน เวน 2 วัน หลังการปลูก 2 สัปดาห กําจัดวัชพืชและใสปุยยูเรีย 
(46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เมื่ออายุครบ 30 วัน หลังการปลูก ตัดหญาตามชวงอายุ 45, 60 และ 90 วัน เพื่อการประเมิน
การเจริญเติบโต ไดแก น้ําหนักตอกอ จํานวนตนตอกอ ความสูง เสนผาศูนยกลางลําตน น้ําหนักตน ความยาวระหวางขอปลอง 
จํานวนขอปลอง จํานวนใบตอตน ความยาวใบ ความกวางใบ ผลผลิตน้ําหนักสด สุมเก็บตัวอยางหญา 10 กอ เพื่อนํามาแยกใบ-ลํา
ตน เพื่อหาเปอรเซ็นตลําตน และเปอรเซ็นตใบ  
 2.3 การวิเคราะหคาองคประกอบทางเคมี 
  สุมเก็บตัวอยางหญา 500 กรัม นําไปอบในตูอบที่มีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง และบดผานตะแกรง
ขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อนําไปวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี คือ วัตถุแหง (DM), โปรตีนหยาบ (CP), ไขมัน (EE), เถา (Ash) ตาม
วิธี AOAC (1999)  และวิเคราะหหาปริมาณเยื่อใยในรูป NDF และ ADF ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991)  

 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความ
แตกตางระหวางกลุมการทดลองโดยวิธี Duncan’s New multiple Rang Test ที่ระดับนัยสําคัญ 95 เปอรเซ็นต 
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3. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
3.1 ลักษณะการเจริญเติบโต 

  ลักษณะการเจริญเติบโตของหญาหวานในรอบการตัดครั้งที่ 2 นั้น พบวาชวงอายุการตัดที่ 45, 60 และ 90 วัน มีผลตอ
น้ําหนักกอท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) มีคาเทากับ 1.50, 3.23 และ 6.20 กิโลกรัม/กอ ซึ่งเปนผลมาจาก
น้ําหนักตนที่อายุการตัด 90 วัน มีคามากกวาท่ีอายุ 45 และ 60 วัน แตจํานวนตนตอกอพบวาชวงอายุการตัดไมมีผลแตกตางกัน 
ซึ่งมีคาระหวาง 23.00 ถึง 25.33 ตน/กอ (แสดงดังตารางท่ี 1) ในการตัดหญาครั้งท่ี 2 พบวาน้ําหนักกอจะมีคาเฉลี่ยทุกชวงอายุการ
ตัดเพิ่มขึ้นกวาการตัดครั้งที่ 1 (0.58, 2.76 และ 5.38 กิโลกรัม/กอ) แตไมสอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตวมหาสารคาม (2562) ซึง่พบวาลักษณะการเจริญเติบโตของหญาหวานทุกชวงอายุการตัด 60 วัน ทั้ง 6 ครั้ง (ตลอดทั้งป) มีคา
ลักษณะการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะสภาพดินที่ปลูกหญามีความแตกตางกันกับชุดดินเพชรบุรี จํานวนตน
ตอกอในการตัดครั้งที่ 2 ชวงอายุ 45 วันจะมีจํานวนตนเทากับ 24.33 ตน/กอ ซึ่งมีคามากกวาการตัดครั้งที่ 1 (12.80 ตน/กอ) 
น้ําหนักตนของการตัดครั้งที่ 2 ชวงอายุ 90 วัน (250.82 กรัม/ตน) จะมีน้ําหนักตํ่ากวาการตัดครั้งที่ 1 (459.00 กรัม/ตน) ในการตัด
หญาครั้งท่ี 2 มีการแตกแขนงมากข้ึนทําใหตนมีการเบียดกันภายในกอจึงสงผลทําใหน้ําหนักตนลดลงกวาการตัดหญาครั้งท่ี 1  
  ความกวางใบ ความยาวใบ ความสูงลําตน ความสูงทั้งตน ความยาวระหวางขอปลอง จํานวนใบตอตน และจํานวนขอ
ปลองตอตน พบวาชวงอายุการตัดที่ 90 วัน มีคาสูงกวาที่อายุการตัด 45 และ 60 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ในสวนของจํานวนขอปลองในการตัดหญาครั้งท่ี 2 นั้น จะมีจํานวนขอปลองเพ่ิมสูงขึ้นทุกระยะการตัด (9.57, 10.14 และ 
23.85 ปลอง/ตน) และมีคามากกวาการตัดหญาครั้งท่ี 1 (3.33, 5.13 และ 15.87 ปลอง/ตน) จากการวิจัยนี้การปลูกหญาหวานใน
ชุดดินเพชรบุรี ภายใตชลประทานมีการใหน้ําอยางสมํ่าเสมอ และใหปุยยูเรียทุกๆ ครั้งหลังการตัดหญา ซึ่งหญาหวานมีการ
ตอบสนองในการเจริญเติบโตท่ีดี ทั้งนี้การตัดหญาหวานในรอบที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตของหญาหวานเม่ืออายุเพิ่มขึ้นจะมี
ลักษณะเปนทรงพุมมากขึ้น เปนผลมาจากการแตกแขนงหรือแตกหนอเพ่ิมข้ึนหลังจากการตัด ซึ่งใหผลท่ีใกลเคียงกับการทดลอง
ของ จักรพงษ และคณะ (2561) รายงานวาลักษณะการเจริญเติบโตของหญาหวานภายใตระบบชลประทานในชวงฤดูหนาว พบวา
หญาหวานที่อายุการตัด 4, 6, 8 และ 10 สัปดาห มีความสูงของตน และผลผลิตน้ําหนักสดตอไรเพิ่มข้ึนตามอายุการตัดหญา 
สอดคลองกับการศึกษาของ อํานาจ สีเห็มทอง และคณะ (2560) รายงานวาผลผลิตน้ําหนักแหง ผลผลิตของใบ และผลผลิตของลํา
ตนของหญาเนเปยรปากชอง 1 ที่อายุการตัดเพิ่มมากขึ้นจะมีคาสูงขึ้น อาจเปนผลมาจากหญามีระยะเวลาในการเจริญเติบโตท่ีนาน
มากขึ้นทําใหมีการแตกหนอ และแขนงมากข้ึนทําใหสวนของใบ และลําตนเพิ่มขึ้นตามชวงเวลาท่ีเพิ่มข้ึนสงผลใหผลผลติเพิ่มขึน้ตาม
ไปดวย  
  ผลผลิตน้ําหนักสดของหญาหวานในการตัดครั้งที่ 2 ที่อายุการตัด 45, 60 และ 90 วัน พบวามีคาเฉลี่ย 3.33, 5.78 และ 
6.81 ตัน/ไร ซึ่งผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุการตัดหญาเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ผลผลิตน้ําหนักสดของการตัดหญาหวานคร้ังที่ 2 และ 1 มีคา
ใกลเคียงกัน โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามอายุหญาที่เพิ่มข้ึนนั้นเปนผลมาจากสัดสวนของลําตนที่เพิ่มสูงข้ึน เมื่ออายุหญาหวานเพ่ิมขึ้น
จะมีสัดสวนใบลดลง สวนของลําตนและใบตายเพิ่มมากขึ้น (ตารางท่ี 2) ซึ่งจะสงผลทําใหคาโภชนะของหญาลดลงในสวนของระดับ
โปรตีน แตจะเพิ่มสัดสวนของเยื่อใยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เปอรเซ็นตใบ และลําตนของหญาหวานในการตัดครั้งที่  2 และ 1 นั้นใหผลที่
ใกลเคียงกัน   
 3.2 คาองคประกอบทางเคมี 
  คาองคประกอบทางเคมีของหญาหวานในการตัดครั้งที่ 2 ที่อายุการตัด 45, 60 และ 90 วัน พบวามีคาความช้ืนเทากับ 
88.11, 85.31 และ 84.81 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 3 ชวงอายุ
การตัดหญาหวานมีผลตอคาวัตถุแหง และคาความช้ืนโดยหญาที่ตัดในอายุ 45 วัน จะมีคาวัตถุแหงตํ่าแตมีความช้ืนสูง ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกับการศึกษาของศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม (2562) ชวงอายุการตัดหญาจะสงผลตอระดับโปรตีน ซึ่ง
พบวาอายุการตัดหญาที่ 45, 60 และ 90 วัน จะมีคาโปรตีนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และมีระดับของเย่ือใย NDF 
และ ADF เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อายุการตัดหญาที่มากขึ้นจะสงผลทําใหคุณคาทางโภชนะของหญาลดลง 
ทั้งนี้การเพิ่มขึน้ของเยื่อใย ADF จะสงผลทําใหคาการยอยไดของสัตวลดลง Chobtang et al. (2008) รายงานวา ในหญาเขตรอน
ซึ่งโดยปกติจะแก (mature) คอนขางเร็วมาก อายุการตัดที่เพิ่มข้ึนแตองคประกอบทางเคมีที่เปนประโยชนของหญา เชน โปรตีน 
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จะลดลงเร็วมาก ในทางกลับกันหญาจะเพ่ิมผนังเซล (cell wall) มากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ธิดารัตน กันฮะ และ
คณะ (2558) ที่พบวาการตัดหญาเนเปยรปากชอง 1 ที่อายุ 60 วัน มีปริมาณเย่ือใย NDF และ ADF สูงที่สุด รองลงมาคือ 45 และ 
30 วัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะหญาเนเปยรมกีารเจริญเติบโตที่รวดเร็วเมื่ออายุการตัดนานข้ึนทําใหมีการสราง และสะสมสวนท่ีเปนผนัง
เซลล คือ พวกเซลลูโลส (Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) และลิกนิน (Lignin) เพิ่มข้ึนซึ่งเปนสวนที่ทําใหพืชมีความ
แข็งแรงโดยเฉพาะในสวนของลําตน ซึ่งในพืชอาหารสัตวที่มีอายุมากจะมีการสะสมเย่ือใย ADF ในปริมาณท่ีสูงมากข้ึน และจะมี
สวนของลิกนินที่เอนไซมจากจุลินทรียในกระเพาะหมักของสัตวไมสามารถยอยสลายไดจึงสงผลใหคาการยอยไดของสัตวลดลง ทั้งนี้
ในการตัดหญาหวานรอบที่ 2 ทุกชวงอายุการตัดที่ 45, 60 และ 90 วัน มีคาทางโภชนะท่ีใกลเคียงกับรอบการตัดครั้งที่ 1 (วนิดา 
มากศิริ และคณะ 2563)  

ตารางที่ 1  ลักษณะการเจริญเติบโตของหญาหวานท่ีอายุการตัด 45, 60 และ 90 วัน (รอบการตัดครั้งท่ี 2) 

ลักษณะการเจริญเติบโต ชวงอายุการตัด P-value 
45 วัน 60 วัน 90 วัน 

น้ําหนักกอ (กก/กอ) 1.50±0.17C 3.23±0.21b 6.20±1.04a 0.0003 

จํานวนตนตอกอ (ตน) 24.33±4.93 23.00±2.65 25.33±5.77 0.8312 

น้ําหนักตน (กรัม/ตน) 63.53±15.54c 141.22±9.01b 250.82±18.00a <0.0001 

ความกวางใบ (ซม) 3.13±0.41c 3.65±0.47b 4.43±0.40a <0.0001 

ความยาวใบ (ซม) 57.9±4.09c 63.50±5.40b 79.90±5.99a <0.0001 

เสนผาศูนยกลางลําตน (ซม) 1.96±0.25 2.15±0.24 2.25±0.42 0.1368 

ความสูงลําตน (ซม) 15.10±2.27b 16.30±1.06b 20.70±4.00a 0.0002 

ความสูงท้ังตน (ซม) 84.30±6.06c 91.80±4.21b 110.00±7.27a <0.0001 

ความยาวระหวางขอปลอง 
(ซม) 

1.28±0.34b 2.00±0.00a 2.00±0.33a <0.0001 

จํานวนใบตอตน (ใบ) 13.20±1.03b 14.10±0.88b 15.40±1.51a 0.0010 

จํานวนขอปลองตอตน (ขอ) 
ผลผลติน้ําหนักสด (ตัน/ไร) 

9.57±1.13b 

3.33±0.38c 

10.14±1.07b 

5.78±0.44b 

23.85±2.27a 

6.81±0.51a 

<0.0001 

0.0002 
a b c ตัวอักษรท่ีแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ตารางที่ 2  เปอรเซ็นตใบ ลําตน และใบตายของหญาหวานท่ีอายุการตัด 45, 60 และ 90 วัน (รอบการตัดครั้งท่ี 2) 

เปอรเซ็นตใบ ลําตน 
และใบตาย 

ชวงอายุการตัด P-value 
45 วัน 60 วัน 90 วัน 

ใบ (%) 60.50±9.69a 59.81±0.91a 44.79±3.34b 0.0296 

ลําตน (%) 39.50±9.69 40.19±0.91 43.28±2.97 0.7170 

ใบตาย (%) - - 11.94±2.03 - 
a b ตัวอักษรท่ีแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางที ่3 คาองคประกอบทางเคมีของหญาหวานท่ีอายุการตัด 45, 60 และ 90 วัน (รอบการตัดครั้งท่ี 2) 

องคประกอบทางเคมี 
(เปอรเซ็นต)    45 วัน  

ชวงอายุการตัด 
 60 วัน   90 วัน  

P-value  

วัตถุแหง  11.89±2.21b 14.69±0.38a 15.19±0.51a 0.0461 
ความช้ืน  88.11±2.21a 85.31±0.38b 84.81±0.51b 0.0464 
โปรตีน 12.80±0.49a 9.96±1.20b 8.55±0.35b 0.0015 
ไขมัน 2.08±0.51 2.73±0.51 2.50±0.28 0.2684 
เถา 16.51±0.07b 17.86±0.07a 15.99±0.17c <0.0001 
NDF 52.03±0.59c 55.18±0.61b 61.78±0.55a <0.0001 
ADF 32.44±0.46c 34.61±1.92b 39.38±0.23a 0.0002 
a b c ตัวอักษรท่ีแตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

4. สรุปผลวิจัย
  ชวงอายุการตัดหญาหวานรอบการตัดครั้งที่ 2 ในพ้ืนที่ชุดดินเพชรบุรี มีลักษณะการเจริญเติบโตที่ดีในสภาพการใหน้ํา
ระบบชลประทาน และมีลักษณะการเจริญเติบโตของนํ้าหนักกอ น้ําหนักทั้งตน ความกวางใบ ความยาวใบ ความสูงของลําตน 
ความสูงทั้งตน ความยาวระหวางขอปลอง จํานวนใบตอตน จํานวนขอปลองตอตน และผลผลิตน้ําหนักสด เพิ่มสูงข้ึนตามอายุการ
ตัดที่เพ่ิมมากข้ึน สวนองคประกอบทางเคมีจะมีระดับโปรตีนสูง คาเยื่อใย NDF และ ADF ต่ํา เมื่อตัดหญาที่อายุ 45 วัน และระดับ
โปรตีนจะลดลง คา NDF และ ADF จะเพิ่มขึ้นเมื่อตัดหญาที่อายุ 60 วัน ขึ้นไป ตามสัดสวนของลําตนที่เพิ่มขึ้น 
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ผลของการใชหญาหวานตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนือ้ลูกผสมพนัธุแองโกลนูเบียน 

 ณัฏฐกร โครตมงคล1, ปญญาลักษณ บุญคงบาน1, ปทมวรรณ ฟกเถื่อน1, เจนจินา แตมเรืองอทิธิ์1   

และ วนิดา มากศิริ1*

1สาขาวชิาสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรุ,ี เพชรบรุ ี
*ผูรบัผิดชอบบทความ: wanidamaksiri@yahoo.com

บทคัดยอ  

การทดลองศึกษานี้มีวัตถุประสงคการใชหญาหวานเปนแหลงอาหารหยาบหลักตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต ของแพะ

เนื้อเพศผูลูกผสมพ้ืนเมืองไทย x แองโกลนูเบียน โดยใชแพะน้ําหนักเฉล่ีย 11.47±0.64 กก. จํานวน 8 ตัว อายุ 4 เดือน วาง
แผนการการทดลองแบบเปรียบเทียบการทดลอง 2 กลุมท่ีมีความเปนอิสระตอกัน โดยแบงแพะออกเปน 2 กลุมๆ ละ 4 ตัว กลุมท่ี 1 

ใหกินหญาเนเปยรปากชอง 1 รวมกับอาหารขน 1.5% ของน้ําหนักตัว และกลุมท่ี 2 ใหกินหญาหวาน รวมกับอาหารขน 1.5% ของ

น้ําหนักตัว แพะแตละกลุมจะไดรับอาหารหยาบแบบเต็มที่ (ad libitum) โดยทําการปรับสัตวทดลองใชเวลา 14 วัน และใช

ระยะเวลาในทดลอง 90 วัน ผลการทดลองพบวาปริมาณการกินไดของวัตถุแหง อัตราการเจริญเติบโต น้ําหนักตัวเม่ือสิ้นสุดการ

ทดลอง และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ความเขมขนของกลูโคส และยูเรียไนโตรเจนใน

กระแสเลือดหลังกินอาหารที่ 4 ชม. ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ตนทุนคาอาหารและตนทุนรวมของแพะกลุมที่กินหญาหวานมี

คาสูงกวา แตเมื่อสิ้นสุดการทดลองแพะกลุมท่ีกินหญาหวานมีน้ําหนักตัวมากกวา จึงทําใหผลกําไรสุทธิสูงกวาแพะกลุมท่ีกินหญาเน

เปยรปากชอง 1 จึงเห็นไดวาการใชหญาหวานเปนแหลงอาหารหยาบหลัก สามารถนํามาใชเล้ียงแพะเนื้อลูกผสมพันธุแองโกล

นูเบียนไดโดยมีสมรรถภาพการเจริญเติบโตท่ีดีข้ึน 

คําสําคัญ: หญาหวาน     สมรรถภาพการเจริญเติบโต     แพะเนื้อ    อาหารหยาบ
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Effects of Sweet Grass (Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham) on Growth 

Performance in Anglo Nubian Crossbred Meat goat 

Nattakorn Khotmongkon1, Panyalak Boonkongban1, Pattamawan Faktuen1, Jenjina Tamraungit1, 

and Wanida Maksiri1* 

1Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi 
Rajabhat University 

*corresponding author: wanidamaksiri@yahoo.com

Abstract  

This study aimed to investigate the possibility of sweet grass as the main roughage on growth 

performance in male crossbred meat goat (Thai native x Anglo Nubian). Eight male meat goat (4 months old) 

with an initial body weight of 11.47±0.64 kg. The experimental design was an independent T-test with 4 goats 

in each group. Two trial groups were goat fed group 1: Napier Pakchong 1 grass with 1.5% body weight of 

concentrate feed and group 2: sweet grass with 1.5% body weight of concentrate feed by fed roughage an ad 
libitum for 14 days that goat was acclimated before the experiment for 90 days. The results showed that dry 

matter intake, growth rate, final weight, and feed conversion ratio were not significantly different. Blood 

glucose and blood urea nitrogen concentrate after the meal at 4th hour were not significantly different. Feed 

cost and total cost of goat fed with sweet grass was higher than another group but presented the higher 

weight at the final weight that affected on the highest net profit. Thus, the used of sweet grass as main 

roughage can be feed for improve growth performance in Anglo Nubian Crossbred Meat goat. 

.Keywords: Sweet Grass, Growth performance, Meat goat, Roughage 

1. บทนํา

 แพะเนื้อเปนหนึ่งในสัตวเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีมีตลาดรองรับเปนอยางมากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มี
เกษตรกรใหความสนใจ และนิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นทุกภูมิภาคในประเทศไทย ความตองการมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทําให
ราคาแพะปรับตัวสูงขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี, 2563) ซึ่งปจจัยที่สงผลใหมีการเล้ียงแพะไดประสบ
ผลสําเร็จนั้นนอกจากสายพันธุท่ีตองเหมาะสมตอสภาพอากาศในประเทศไทยแลวนั้น อาหารถือวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญเปน
อยางมาก เกษตรกรผูเล้ียงแพะยังประสบปญหาเร่ืองอาหารท้ังปริมาณ และคุณภาพท่ีสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต และการ
ใหผลผลิต การเล้ียงแพะใหมีการเจริญเติบโตท่ีดี สุขภาพแข็งแรง และมีตนทุนท่ีต่ํานั้นจะตองมีแหลงอาหารหยาบท่ีมีคุณคาทาง
โภชนะที่เหมาะสม และปริมาณท่ีเพียงพอ หากอาหารหยาบที่ใชเลี้ยงแพะมีคุณภาพต่ําจะตองมีการเสริมอาหารขนใหแพะจะทําให
มีตนทุนการผลิตที่สูงย่ิงข้ึน ทั้งนี้แหลงอาหารหยาบท่ีใชเล้ียงแพะสวนใหญจะเปนพืชตระกูลถั่ว เชน กระถิน หรือพืชตระกูลหญา 
เชน หญาแพงโกลา หญาขน หญาเนเปยร เปนตน จากการรายงานของ พิชาด และธีระยุทธ (2559) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใช
ขาวฟางหมัก และหญาเนเปยรหมักในแพะเนือ้ลูกผสมพบวาสมรรถภาพการผลิตทั้งปริมาณการกินได และอัตราการเจริญเติบโตไม
มีความแตกตางกัน ซึ่งแตเดิมนั้นหญาเนเปยรปากชอง 1 เปนหญาท่ีไดรับความนิยมปลูกมากเพราะใหผลผลิตไดหลายป โตเร็ว 
ผลผลิตมาก หญาเนเปยรท่ีตัดอายุมากข้ึนจะใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนแตคุณคาทางโภชนะนอยลง เย่ือใยเพ่ิมทําใหสวนของลําตนแข็ง สัตว
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ไมชอบกินเนื่องจากสัดสวนของใบตอลําตนลดลง สงผลใหการยอยไดและการกินไดของสัตวลดลง ในปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับ
พืชอาหารสัตวชนิดใหมซึ่ง เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหญาหวาน โดยระบุช่ือสามัญหญาหวานวา Sweet 
grass และช่ือวิทยาศาสตรวา Pennisetum purpurem cv. Mahasarakham ซึ่งเปนหญาเนเปยรลูกผสม พบวาคาโปรตีนหยาบ
ของหญาหวานมีคาเฉล่ีย 11.34 เปอรเซ็นต ซึ่งมีคาสูงกวาหญาเนเปยรปากชอง 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.42 เปอรเซ็นต และมีสัดสวน
ของใบมากกวาลําตน จากการศึกษาของวนิดา มากศิริ และคณะ (2563) พบวาผลผลิตน้ําหนักสดของหญาหวานท่ีอายุการตัด 45, 
60 และ 90 วัน มีคาเฉล่ีย 2.58, 5.69 และ 6.67 ตันตอไร ซึ่งท้ังคุณภาพระดับของโปรตีน และผลผลิตของหญาหวานจึงมีความ
เปนไปไดที่จะนํามาใชเปนแหลงอาหารหยาบในการเลี้ยงแพะเนื้อได ดังนั้นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการนําหญาหวานมาใชเปน
แหลงอาหารหยาบตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะเนื้อลูกผสมพันธุแองโกลนูเบียน  

2. วิธีดําเนินการวิจัย
 2.1 สัตวทดลองและการวางแผนการทดลอง  

ทําการศึกษาในแพะเพศผูลูกผสมพื้นเมือง x แองโกลนูเบียน จํานวน 8 ตัว อายุเฉล่ีย 4 เดือน และมีน้ําหนักเฉลี่ย 
11.47±0.64 กิโลกรัม วางแผนการการทดลองแบบเปรียบเทียบการทดลอง 2 กลุมที่มีความเปนอิสระตอกัน (Two sample 
Assuming Equal Variances: T-test) โดยแบงแพะออกเปน 2 กลุมๆ ละ 4 ตัว กลุมท่ี 1 ใหกินหญาเนเปยรปากชอง 1 รวมกับเสริม
อาหารขน 1.5% ของน้ําหนักตัว และกลุมที่ 2 ใหกินหญาหวาน รวมกับเสริมอาหารขน 1.5% ของน้ําหนักตัว แพะแตละกลุมจะ
ไดรับอาหารหยาบแบบเต็มที่ (ad libitum) มีน้ําสะอาด และแรธาตุกอนใหกินตลอดเวลา โดยทําการปรับสัตวทดลองกอนเขาการ
ทดลองเปนเวลา 14 วัน พรอมกับทําการถายพยาธแิพะทุกตัวโดยการฉีดไอโวเม็ก-เอฟ เม่ือเขาสูระยะทดลองแพะจะไดรับอาหารตาม
กลุมการทดลอง และใชระยะเวลาทดลอง 90 วัน โรงเรือนทดลองเปนโรงเรือนโปรง ยกพื้น หลังคามุงกระเบื้อง โดยแพะทุกตัวจะ
ไดรับการเล้ียงดูในคอกขังเด่ียวขนาด 1.2 × 1.5 เมตร 
 2.2 การเตรียมอาหารทดลอง  

ใชหญาเนเปยรปากชอง 1 และหญาหวานตัดสด ท่ีอายุ 90 วัน จากแปลงพืชอาหารสัตวของสาขาวิชาสัตวศาสตร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นํามาสับดวยเคร่ืองสับใหมีขนาดชิ้น 2-3 เซนติเมตร โดยจะตัดหญาสดทุกวัน 
อาหารขนสําเร็จรูปทางการคาที่มีระดับโปรตีนไมนอยกวา 16%  
 2.3 การเก็บขอมูลและวิเคราะหทางเคมี 

บันทึกปริมาณการใหอาหารดวยการช่ังน้ําหนักอาหารกอนใหและอาหารท่ีเหลือในแตละวัน เพ่ือนําไปหาคาปริมาณการกิน
ได ทําการช่ังน้ําหนักแพะทดลองรายตัวเมื่อเร่ิมตนการทดลอง และเม่ือสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือคํานวณหาการเปล่ียนแปลงของน้ําหนัก
ตัว อัตราการเจริญเติบโต (Average daily gain, ADG) และอัตราการเปล่ียนอาหารเปนน้ําหนักตัว (Feed conversion ratio, FCR) 
สุมเก็บตัวอยางอาหารทดลองเพ่ือวิเคราะหองคประกอบทางเคมีดวยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ AOAC (2000) เยื่อใยใน
รูป Neutral detergent fiber (NDF) และ Acid detergent fiber (ADF) ตามวิธีการของ Van Soest et al. (1991) 

ในสัปดาหสุดทายของการทดลองทําการเจาะเลือดแพะทุกตัว โดยเจาะเลือดบริเวณเสนเลือดดําท่ีคอ (jugular vein) ใน
ช่ัวโมงท่ี 0 (กอนกินอาหาร) และชั่วโมงท่ี 4 หลังการกินอาหาร แบงตัวอยางเลือดออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 เก็บในหลอดท่ีเคลือบ
โซเดียมฟลูออไรด เพื่อเก็บรักษาในรูปของพลาสมาสําหรับการวิเคราะหหาคากลูโคส (blood glucose; BG) สวนที่ 2 เก็บในหลอด
ปกติท่ีไมไดเคลือบสารใดๆ เพ่ือเก็บรักษาในรูปของซีร่ัมสําหรับการวิเคราะหหาคาความเขมขนของยูเรียไนโตรเจน (blood urea 
nitrogen; BUN) สําหรับการวิเคราะหปริมาณกลูโคสตามวิธีของ Henry et al. (1974) และยูเรียไนโตรเจนในเลือดตามวิธีของ 
Tiffany et al. (1972) 
  สุมเก็บตัวอยางอาหารที่แพะกิน และมูลแพะ นํามาวิเคราะหหาเถาท่ีไมละลายในกรด (Acid-Insoluble Ash, AIA) เพื่อ
ใชเปนตัวบงช้ีในการคํานวณสัมประสิทธิ์การยอยไดของโภชนะตางๆ ตามวิธีการของ Schnieder and Flatt (1975) โดยเก็บ
ตัวอยางมูลแพะในชวงสัปดาหสุดทายของการทดลองเปนเวลา 5 วันติดตอกัน นําไปแชตูเย็น หลังจากเก็บครบ 5 วัน นํามูลแพะแต
ละตัวมาผสมรวมกัน แบงสวนหนึ่งนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 0C เพ่ือหาวัตถุแหง และสวนที่เหลือนํามาอบท่ีอุณหภูมิ 65-70 0C 
นํามาบดผานตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร และนําไปวิเคราะหหาเถาท่ีไมละลายในกรด (acid-insoluble ash, AIA) 
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 2.4 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม
การทดลองโดยใชวิธี T-test ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

3. ผลและวิจารณผลการวิจัย
 3.1 การศึกษาคาองคประกอบทางเคมีของอาหารที่ใชทดลอง 
  ผลการวิเคราะหคาองคประกอบทางเคมีในหญาเนเปยรปากชอง 1 และหญาหวานที่อายุการตัด 90 วัน พบวามีระดับ
โปรตีนเทากับ 7.60 และ 9.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ซึ่งจะเห็นไดวาระดับโปรตีนในหญาหวานจะสูงกวาหญาเนเปยร
ปากชอง 1 ที่อายุการตัดเทากัน อาจเปนเพราะหญาหวานมีสัดสวนของใบตอลําตนท่ีสูงกวา ซึ่งระดับของโปรตีนจะมีมากในสวน
ของใบมากกวาลําตน (จักรพงษ ชายคง และคณะ, 2561) สวนคาองคประกอบของเยื่อใย NDF ของหญาเนเปยรปากชอง 1 และ
หญาหวานมีคาใกลเคียงกัน แตคาเย่ือใย ADF ของหญาเนเปยรปากชอง 1 มีคามากกวาหญาหวาน ทั้งนี้เปนเพราะหญาเนเปยร
ปากชองมีสวนของลําตนที่สูงกวาหญาหวาน และองคประกอบของเยื่อใย NDF และ ADF จะมีคามากในสวนของลําตนพืช (พิชาด 
และธีระยุทธ, 2559) 

ตารางที่ 1  แสดงคาองคประกอบทางเคมีของหญาเนเปยรปากชอง 1 หญาหวาน และอาหารขน 

องคประกอบทางเคมี หญาเนเปยรปากชอง 1 หญาหวาน อาหารขน 
วัตถุแหง (%) 17.50 12.06 95.64 
ความช้ืน (%) 82.5 87.94 4.36 
เถา (%) 13.40 18.97 10.24 
ไขมัน (%) 2.01 1.59 3.61 
โปรตีน (%) 7.60 9.34 15.86 
ผนังเซลล (NDF) (%) 58.00 58.65 - 
ลิโนเซลลูโลส(ADF) (%) 39.15 34.06 - 

 3.2 ปริมาณการกินไดและสัมประสิทธ์ิการยอยได 
  ปริมาณการกินไดของวัตถุแหงพบวาท้ังปริมาณการกินอาหารหยาบ ปริมาณการกินอาหารรวม และปริมาณการกิน
อาหารรวมตอเปอรเซ็นตน้ําหนักตัวของแพะท้ัง 2 กลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) จึงไมสงผลตออัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว แพะท้ัง 2 กลุมมีปริมาณการกินอาหารรวมตอเปอรเซ็นตน้ําหนักตัวเทากับ 2.97 และ 3.20 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งมีปริมาณการกินไดของวัตถุแหงท่ีปกติตามการรายงานของ Devendra and Burns (1983) รายงานวา
แพะเนื้อในสภาพเขตรอนสามารถกินอาหารวัตถุแหงได 1.9-3.8 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว สวนปริมาณโปรตีนรวมท่ีไดรับ และ
สัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหงพบวาท้ัง 2 กลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์การยอยไดของหญาเน
เปยรปากชอง 1 และหญาหวานมีคาเทากับ 51.02 และ 52.49 เปอรเซ็นต ซึ่งมีการยอยไดมากกวาการรายงานของ ธนัญชัย เพชร
ประดับ และคณะ (2563) พบวาคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหงในหญาแพงโกลา และหญาเนเปยรปากชอง 1 มีคาเทากับ 
37.17 และ 49.23 โดยอายุการตัดหญาเปนปจจัยที่มีผลตอคาการยอยไดของพืชอาหารสัตว และคาเยื่อใย NDF และ ADF ในหญา
หวาน และหญาเนเปยรมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันจึงไมสงผลตอคาสัมประสิทธิ์การยอยไดท่ีแตกตางกัน  
 3.3 นํ้าหนักท่ีเปล่ียนแปลงและอัตราการเจริญเติบโต 
  น้ําหนักเม่ือสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักที่เปล่ียนแปลง และอัตราการเจริญเติบโต พบวาแพะท้ัง 2 กลุมการทดลองไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ อาจเปนเพราะการไดรับการเสริมอาหารขนในระดับ 1.5% ของน้ําหนักตัวเทากัน และโปรตีนรวมท่ี
ไดรับตอวันมีคาไมแตกตางกัน จึงสงผลทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตของแพะกลุมท่ี 1 และ 2 เทากับ 75.56 และ 87.78 กรัม/ตัว/
วัน (ตารางท่ี 3) ตามคําแนะนําของ NCR (1981) โปรตีนท่ีไดรับ 61 กรัม/วัน จะทําใหแพะมีอัตราการเจริญเติบโตได 100 กรัม/วัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

160 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



นอกจากนั้น วลักษกมล ราคายิ่ง (2550) รายงานวาแพะท่ีไดรับอาหารท่ีมีระดับโปรตีนสูงหรือตํ่าแตมีพลังงานสูงจะมีแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงน้ําหนักตัวท่ีดีกวาอาหารท่ีมีพลังงานตํ่า 

ตารางที่ 2 ปริมาณการกินไดในรูปวัตถุแหงของแพะเนื้อ (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ลักษณะท่ีศึกษา 
กลุมการทดลอง 

กลุมท่ี 1 กลุมที่ 2 P-value 

ปริมาณวัตถุแหงท่ีกินได (กรัม/ตัว/วัน) 
  อาหารหยาบ 
  อาหารขน 
  รวม 

ปริมาณการกินอาหารตอเปอรเซ็นตน้ําหนักตวั (%) 
  อาหารหยาบ 
  อาหารขน 
 รวม 

ปริมาณโปรตีนรวมท่ีไดรับ (กรัม/ตัว/วัน) 
  อาหารหยาบ 
  อาหารขน 
  รวม 

FCR (Feed conversion ratio) 
สัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง (%) 

259.46±56.83 
189.70±0.00 
449.17±56.83 

1.71±0.35 
1.26±0.03 
2.97±0.33 

19.72±4.32 
30.09±0.00 
49.81±4.32 
5.52±1.60 
51.02±1.52 

312.21±63.20 
193.23±3.06 
505.45±60.64 

1.98±0.39 
1.22±0.02 
3.20±0.37 

29.16±5.90 
30.65±0.48 
59.81±5.50 
5.24±1.10 
52.49±2.88 

0.3429 
- 

0.3059 

0.4313 
0.2077 
0.4573 

0.0890 
0.1161 
0.0684 
0.8155 
0.3151 

ตารางที่ 3 น้ําหนักตัวและอัตราการเจริญเติบโตของแพะเนื้อ (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ลักษณะท่ีศึกษา 

กลุมการทดลอง 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 P-value 

น้ําหนักเร่ิมตน (กก./ตัว) 
น้ําหนักสิ้นสุด (กก./ตัว) 
น้ําหนักที่เปล่ียนแปลง (กก./ตัว) 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/วัน) 

11.47±0.64 
18.50±0.71 
6.80±1.41 

75.56±15.71 

11.47±0.64 
19.67±0.29 
7.90±0.85 
87.78±9.43 

1.0000 
0.0731 
0.2376 
0.2376 

 3.4 คาองคประกอบทางเคมีในเลือด 
  ปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดที่ 0 ชั่วโมง กอนกินอาหาร และท่ี 4 ช่ัวโมงหลังกินอาหารของแพะท้ัง 2 กลุมการทดลองมี

คาไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางท่ี 4) พบวามีปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้นทุกกลุมหลังจากการกินอาหาร จากการทดลอง

นี้แสดงใหเห็นไดวาการใชหญาหวานเปนอาหารหยาบหลักและมีการเสริมอาหารขน ท่ีระดับ 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว แพะ

สามารถใชประโยชนของพลังงานในอาหารไดอยางเพียงพอ โดยแสดงจากคาปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดท่ี 4 ชั่วโมง หลังจากการ
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กินอาหารแลว เทากับ 55.00 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยคากลูโคสในกระแสเลือดท่ีอยูในชวงปกติของสัตวเค้ียวเอื้องเทากับ 50-75 

มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (Kanebo, J.J, 1980) 

  ปริมาณยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดท่ี 0 ชั่วโมง กอนกินอาหาร และท่ี 4 ชั่วโมงหลังกินอาหารของแพะท้ัง 2 กลุมการ

ทดลองมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (ตารางท่ี 4) พบวามีปริมาณยูเรียไนโตรเจนเพิ่มข้ึนทุกกลุมหลังจากการกินอาหาร จากการ

ทดลองนี้แสดงใหเห็นไดวาการใชหญาหวานเปนอาหารหยาบหลักและมีการเสริมอาหารขน ท่ีระดับ 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว 

แพะไดรับปริมาณโปรตีนอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอ โดยแสดงจากคาปริมาณยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดท่ี 4 ช่ัวโมง 

หลังจากการกินอาหารแลว เทากับ 12.90 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยคายูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดที่อยูในชวงปกติของสัตวเค้ียว

เอื้องเทากับ 6.30-25.50 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร (Kanebo, J.J, 1980) 

ตารางที่ 4 คาองคประกอบทางเคมีในเลือดของแพะเนื้อ (คาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

องคประกอบทางเคมีในเลือด กลุมการทดลอง 

กลุมที่ 1 กลุมท่ี 2 P-value 

กลูโคสในกระแสเลือด (mg/dl) 
 0 ช.ม. กอนใหอาหาร 

      4 ช.ม. หลังใหอาหาร 
ยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือด (mg/dl) 

  0 ช.ม. กอนใหอาหาร 
 4 ช.ม. หลังใหอาหาร 

47.00±5.20 
52.67±4.04 

8.93±1.00 
9.67±0.55 

43.67±3.51 
55.00±2.65 

11.93±3.65 
12.90±2.91 

0.4094 
0.4499 

0.2415 
0.1320 

ตารางที่ 5 ตนทุนการผลิต และกําไรจากการจําหนายแพะเนื้อ (คาเฉล่ีย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

รายการ 

กลุมการทดลอง 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 

ตนทุนการผลิตตลอดการทดลอง 

    คาพันธุ (บาท/ตัว) 

    คาอาหารขน (บาท/ตัว)* 

    คาอาหารหยาบ (บาท/ตัว)**

    คาเวชภัณฑ (บาท/ตัว) 

    รวม 

ตนทุนคาอาหารตลอดการทดลอง (บาท/ตัว) 

ตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว 1 กก. 

    (บาท/กก.) 

จําหนายแพะ (บาท/ตัว)*** 

กําไร (บาท/ตัว)  

1,300 

188.78 

12.45 

70.00 

1,571.23 

201.23 

29.15 

2,405.00 

833.77 

1,300 

192.29 

86.98 

70.00 

1,649.27 

279.27 

34.37 

2,556.67 

907.39 
* ราคาอาหารขนทางการคาโปรตีน 16 % กิโลกรมัละ 11.33 บาท
** ราคาหญาเนเปยรปากชอง 1 กิโลกรัมละ 0.1 บาท    ราคาหญาหวาน กิโลกรมัละ 0.4 บาท  
*** ราคาจําหนายแพะมีชีวิต กิโลกรมัละ 130   บาท 
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 3.5 ตนทุนการผลิตและกําไรจากการจําหนายแพะเน้ือ 

  ตนทุนการผลิตรวม ตนทุนคาอาหาร และตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว พบวาแพะกลุมท่ีกินหญาหวานเสริม

อาหารขน 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว มีคาสูงกวาแพะกลุมท่ีกินหญาเนเปยรปากชอง 1 (ตารางที่ 5) เนื่องจากราคาหญาหวานมี

คาสูงกวาราคาของหญาเนเปยรปากชอง 1 แตเนื่องจากแพะในกลุมท่ีกินหญาหวานมีแนวโนมน้ําหนักตัวท่ีเปลี่ยนแปลงดีกวา และมี

น้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองมากกวากลุมที่กินหญาเนเปยรปากชอง 1 จึงสงผลทําใหการจําหนายแพะมีชีวิตของแพะกลุมท่ีกิน

หญาหวานมีคาสูงกวา และเม่ือหักตนทุนรวมจากรายไดการจําหนายแพะจะไดกําไรมากกวาแพะกลุมท่ีกินหญาเนเปยรปากชอง 1  

4. สรุปผลวิจัย
  การใชหญาหวานเปนแหลงอาหารหยาบ และเสริมอาหารขน 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว มีปริมาณการกินได 
สัมประสิทธิ์การยอยได อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณกูลโคส และยูเรียไนโตรเจนในกระแสเลือดไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับ
แพะกลุมที่กินหญาเนเปยรปากชอง 1 และการใชหญาหวานในการเลี้ยงแพะเนื้อมีแนวโนมน้ําหนักตัว และอัตราการเจริญเติบโตที่ดี
จึงสงผลทําใหมีผลกําไรท่ีสูงกวาแพะกลุมท่ีกินหญาเนเปยรปากชอง 1  

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตองขอขอบคุณเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว สาขาวิชาสัตวศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ไดใหความอนุเคราะหในการวิเคราะหคาองคประกอบทางเคมีในหญา
หวาน 

เอกสารอางอิง 
จักรพงษ ชายคง, อาณัติ จันทรถิระติกุล, เกศวดี ศรีงาม, พัชริดา หิมลี, สายฝน คําฉิม, อภิญญา บุญทศ และมนัสศิญา อรุณโรจน

วานิช. (2561). ชวงหางเวลาการตัดตอลักษณะเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณคาทางโภชนะของหญา Pennisetum 
purpureum cv. Mahasarakham ภายใตระบบชลประทานในชวงฤดูหนาว. วารสารแกนเกษตร, 46 ฉบับพิเศษ 1 

เชาวฤทธิ์ มาปะโท และ เมธา วรรณพัฒน. (2560). หญาหวาน (Pennisetum purpurem cv. Mahasarakham) หญาทางเลือก
ใหมสําหรับสัตวเค้ียวเอื้อง. วารสารโคนม, 34(2), 57-63 

ธนัญชัย  เพชรประดับ, อิศราภรณ  ลํ้าวาลีกุล, จุฑามาส คงวัฒนา, เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์ และวนิดา มากศิริ. การยอยไดของพืช
อาหารสัตวในแพะเนื้อลูกผสมบอรแองโกลนูเบียนโดยวิธีใชสารบงช้ี  .(2563). การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภัฏกรุง
เกา” ประจําป พ .ศ . 2563 วันท่ี 15-16 ธันวาคม พ .ศ . 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พิเชด เขจรศาสตร และ ธีระยุทธ จันทะนาม. (2559). ผลของการใชขาวฟางอาหารสัตวหมักและหญาเนเปยรหมักตอสมรรถภาพ
การผลิตของแพะเนื้อ. วารสารแกนเกษตร. 44, ฉบับพิเศษ 1, 518-522. 

วนิดา มากศิริ, นงนุช รุมรวย , ลักษิกา นาชะนาง, สุณัฏฐา เกตุยอย, และ เจนจินา แตมเรืองอิทธิ์. (2563). การศึกษาการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบทางเคมีของหญาหวานท่ีปลูกในสภาพชุดดินเพชรบุรี.  การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 6 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพและเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 20 เดือน สิงหาคม  2563. 

วลักษณกมล ราคาย่ิง. (2550). ผลของการเสริมโปรตีนและพลังงานตอกระบวนการหมักและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแพะท่ี

ไดรับฟางหมักยูเรียเป นอาหาร. วิทยานิพนธ ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

นครราชสีมา. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 จังหวัดราชบุรี. (2563). ตลาดแพะเนื้อเร่ิมขยับตัว หลังโควิด-19 คลี่คลายคาดราคาซื้อขายมี
ทิศทางดีข้ึน. คนเมือ่ 20 มีนาคม 2564 จาก http://www.oae.go.th/ view/1/รายละเอียดขาว/ขาว สศก./34408/TH-
TH 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

163 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



AOAC. (2000). Official Method of Analysis of AOAC International. 17th ed. The Association of Official Analytical 

Chemists, Virginia. 

Devendra, C. and Burns, M. (1983). Goat Production in the Tropics. Commonwealth Agricultural Bureaux, 
Farnham Royal. 

Henry, R.J., C.C. Donald and W.W. James. (1974). Clinical Chemistry: Principle and Technique. 2nd ed., Harper 

and Row Inc., Vergenia, USA. 

Kanebo, J.J. Appendexes. (1980). In Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 3rd ed. (J.J. Kanebo, ED). New 

York: Academic Press.  

National Research Council. (1981). Nutrient Requirement of Goat National Academy Press Washington DC, 

U.S.A. 

Schneider, B.H. and W.P. Flatt. (1975). The Evaluation of Feeding Through Digestibility Experiments. P. 169 

Univ. Georgia Press, Athens. 

Tiffany, T.O., J.M. Jansen, C.A. Burtis, J.B. Overton and C.D. Scott. (1972). Enzymatic kinetic rate and end point 
analyses of substrate by the use of a GeMSAEC fast analyser. Clinical Chemistry.18: 829-840. 

Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and 
non starch polysaccharides in relation to animal production. J. Dairy Sci. 74:3583-3597. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

164 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



  (Portunus pelagicus) 
 (Scylla paramamosain)  

 1*,  2,  3,  4*,  2,  

 1,  3

1     77000 
2     10900 

3    60000 
4    10220 

*e-mail address: Anurek.s@nsru.ac.th

  

 (06.00, 12.00  18.00 .)  (

  8  ) 

 (Portunus pelagicus)  (Scylla paramamosain)    

( )   

 06.00 .  12.00 18.00 .   1  

 8  (7.00±2.00 )  (3.33±1.15 ) 

 (0.67±0.57 )  (1.33±0.57 )  8 

 (1.00±1.00 )  (0.00±0.00 )   

 

   

: , , ,  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

165 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Effect of Soak Time and Type of Trap for Harvesting Blue Swimming Crab 

(Portunus pelagicus) and Mud Crab (Scylla paramamosain) Reared in Earthen 

Pond to Productivity Assessment

Anurak Sookdara1*, Nasamon Meekaew2, Thanakorn Yamphan3, Nawapat Sawaddww4,  

Pakkarmai Suwannakij2, Wasana Arkronrat1 and Sorawit Prakobwaitayakit3

1Klongwan Fisheries Research Station, Faculty of Fisheries, Kasetsart University,  

Prachuap Khiri Khan, Thailand 77000 
2Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900 
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Nakhon Sawan, Thailand 60000 
4Faculty of Science and Technology, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok, Thailand 10220 

*e-mail address: Anurek.s@nsru.ac.th

Abstract  

 The objectives of this study were to study the soak time (06.00, 12.00 and 18.00) and types 

(collapsible crab trap, 8-holes collapsible fish or shrimp trap and rectangular trap) of trap on yield evaluation 

of blue swimming crab (Portunus pelagicus) and mud crab (Scylla paramamosain) cultured in earthen pond. 

The results showed that trap soak time (collapsible crab trap) were not affect blue swimming crab entranced 

trap but its affect in mud crab. The mud crab entranced trap at 6:00 am. had higher than at 12.00 am. and 

18.00 pm. The results of the trap types showed that, after 1 hour of trap laying, blue swimming crab 

entranced 8-holes collapsible fish or shrimp trap (7.00±2.00 crabs) had higher than collapsible crab trap 

(3.33±1.15 crabs) and rectangular trap (0.67±0.57 crabs). In mud crab, entry rates of crab of collapsible crab 

trap (1.33 ± 0.57 crabs), 8-holes collapsible fish or shrimp trap (1.00±1.00 crab) and rectangular trap (0.00 ± 

0.00 crab) were not significantly different. This study indicated that the soak time of trap did not affect yield 

assessment in blue swimming crabs, but its effect in mud crab reared. In addition, should be appropriately 

selected trap type especially for evaluating blue swimming crab reared to evaluate the crab productivity. 

Keywords: Blue swimming crab, Mud crab, Trap soak time, Trap type 
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สังคมพืชปาชายเลนหาดทุงคา อําภอแกลง จังหวัดระยอง 

เบญจวรรณ ชิวปรีชา1*, พิทักษ สูตรอนันต2  และ ภานุมาศ จันทรสุวรรณ3 

1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี 
2ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี 
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*ผูรับผิดชอบบทความ: email benchawon@buu.ac.th

บทคัดยอ 

การศึกษาสังคมพืชปาชายเลน พื้นที่หาดทุงคา ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ดําเนินการระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด และองคประกอบสังคมพืชปาชายเลน 
โดยวิธีการวางแปลงตัวอยางช่ัวคราว ขนาด 20 X 50 เมตร จํานวน 4 แปลง ขนานไปตามแนวชายหาด พบพรรณไมจํานวน 15 วงศ 
20 สกุล 23 ชนิด วงศที่พบสมาชิกมากท่ีสุด ไดแก วงศโกงกาง (Rhizophoraceae) โดยพบถึง 4 ชนิด ความหนาแนนของไมตนมี
คา 108.87 ตน/ไร คาดัชนีความหลากหลายของแปลง D มีคาสูงทีสุ่ด (1.93) รองลงมาคือแปลง A (1.686) แปลง C (1.684) และ
แปลง B (1.428) ตามลําดับ ชนิดพรรณไมเดนท่ีสดุคือ สนทะเล (Casuarina equisetifolia L.) มีคาดัชนีความสําคัญ 62.97 ในขณะ
ที่หูกวาง (Terminalia catappa L.) มีคาดัชนีความสําคัญต่ําทีสุ่ด 2.53 ดัชนคีวามคลายคลึงตลอดแนวชายหาด มีคา 55.56 
เปอรเซ็นต ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาปาชายเลนหาดทุงคามีสถานะคอนขางสมบูรณ โดยท่ีแสมขาว (Avicennia alba Blume) ลําแพน
ทะเล (Sonneratia alba Sm.) และโกงกาง (Rhizophora) เหมาะแกการปลูกเสริมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง  

คําสําคัญ: ความหลากหลายชนิด คาดัชนีความสาํคัญ การกัดเซาะชายฝง 
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Mangrove Plants Community at Thung Kha Beach, Klaeng district,  

Rayong province 

Benchawon Chiwapreecha1*, Pitak Sootanan2, and Bhanumas Chantarasuwan3 

1Department of Biology, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi 
2Department of Biochemistry, Faculty of Science, Burapha University, Chonburi  

3Natural History Museum, National Science Museum, Pathum Thani 

*corresponding author: email benchawon@buu.ac.th

Abstract 

Study of mangrove plants at Thung Kha Beach, Rayong province was made during November 2019 to 

February 2021. The objectives were to study species diversity and plants composition in mangrove forest. The 

four temporary sample plots, 20 X 50 m. were determined along the coastal.Twenty-three species belonging 

to 15 families and 20 genera were found. The most representative family in numbers of species found was 

Rhizophoraceae with 4 species. Plants density were 108.87 individual/Rai which diversity index in plot D had 

1.93, plot A had 1.686, plot C had 1.684 and plot B had 1.428 respectively. Casuarina equisetifolia L. was a 

dominant species which the Important Value Index was 62.97. While, Terminalia catappa L. had the lowest 

diversity index was 2 . 5 3 . A proportion of similarity index was 55.56 %. The results indicated that Thung Kha 

Beach mangrove had a quite perfect mangrove forest. In addition, Avicennia alba Blume, Sonneratia alba Sm. 

and Rhizophora were suitable planting for restoration forest and prevented coastal erosion. 

Keywords: species diversity, Importance Value Index, coastal erosion 

1. บทนํา
ปาชายเลน ประกอบดวยสังคมพืชที่มีลักษณะพิเศษ กลาวคือพืขมีการปรับตัวเพื่อที่จะเจริญอยูไดในสภาพแวดลอมของ

น้ําหรือดินที่มีความเค็ม พื้นดินท่ีมีสภาพเปนเลนออนหรือแข็ง ทนตอการทวมของน้ําทะเลในรอบวัน และสามารถตานทานตอ
กระแสคลื่นในแตละฤดูกาลไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามในปาชายเลนอาจพบพืชที่ไมใชพืชปาชายเลนที่แทจริงเจริญแทรกอยูได 
โดยที่พืชดังกลาวมีความทนทานตอไอเค็มและดินที่มีความเค็มของน้ําทะเล (Priosambodo et al., 2019) คุณคาของปาชายเลน
ตอชีวิตมนุษยมีหลายประการ ท้ังในแงเปนแหลงเพาะสัตวน้ําท่ีเปนอาหารแกมนุษย และชวยรักษาสมดุลแกสิ่งแวดลอม ปาชายเลน
จึงเปนตนทุนทางธรรมชาติที่ตองรักษาไวใหคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด  
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หาดทุงคา ตั้งอยูในตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พื้นที่ขึ้นอยูในการปกครองของเทศบาลตําบลเนินฆอ 
ลักษณะทั่วไปเปนหาดทราย มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร บางชวงมีเลนปะปนกับทราย หาดมีความลาดเอียงไมลึกชัน เหมาะ
แกการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวพักผอน ทั้งนี้หาดทุงคายังไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวมากนัก แตมีความสําคัญตอประมง
พื้นบานและชุมชนโดยรอบ เน่ืองจากเปนแหลงคราดหอยที่ฝงตัวอยูตามพื้นทรายเวลาน้ําลง แหลงตกปลาโดยใชอุปกรณเบ็ด และ
วางลอบดักปูดํา พื้นที่ใกลเคียงยังเปนท่ีตั้งของ “ศูนยการเรียนรูวิถีประมงชุมชนเนินฆอ” และ “โครงการฟนฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมบานปลาธนาคารปู หมู 4, 8 และ 9 ตําบลเนินฆอ” ปญหาสําคัญท่ีเกิดกับหาดทุงคาคือพ้ืนที่ชายฝงถูกคลื่นกัดเซาะ
รุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกป (ภาพท่ี 1-ก) ที่ผานมามีภาคเอกชนเขามาชวยเหลือดวยสรางแนวกันคลื่นดวยไมไผ ซึ่งไดผลดี แตเน่ืองจากไมไผ
เปนวัสดุธรรมชาติที่ผุกรอนไดเร็วจึงตองการการดูแล เปลี่ยนและเสริมแนวไมขึ้นใหมเสมอ ดังนั้นแนวทางการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝง โดยอาศัยทรัพยากรพืชปาชายเลนจึงถือไดวามีความยั่งยืนมากกวา 

อยางไรก็ตามการเลือกชนิดพืชปาชายเลนมาปลูกเสริมเพื่อตอบโจทยการปกปองชายฝงจากคลื่น จําเปนตองรูจักสังคม
พืชในทองที่นั้น ๆ เพื่อเปนแนวทางหาพันธุไมที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมีคณุภาพตรงตามจุดมุงหมายเขาไปปลูกเสริม รวมกับการ
อนุรักษพืชที่มีอยูเดิมไมใหถูกทําลายไป จึงจะประสบความสําเร็จในการใชทรัพยากรพืชในทองถ่ินเขามาชวยรักษาสภาพแวดลอม 
งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งในงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความหลากชนิด และองคประกอบสังคมพืชปาชายเลน ขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใชเพื่อวางแผนอนุรักษปาชาย

เลน และการจัดการปองกันการกัดเซาะชายฝงโดยพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
พื้นที่ดําเนินการวิจัย 

การสํารวจและวางแปลงศึกษาสังคมพืชปาชายเลน ดําเนินการในพื้นที่หาดทุงคา ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ระหวาง เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2564 มีความยาวตลอดแนวหาด 3,000 เมตร พื้นทีอ่ยูในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตําบลเนินฆอ  
1) วางแปลงตัวอยางช่ัวคราว (Temporary sample plot) จํานวน 4 แปลง ขนาด 20 x 50 เมตร แปลง A และ B อยูดานขวาของ
ศาลาสาธารณะประโยชน สวนแปลง C และ D อยูดานซายของศาลาสาธารณะประโยชน (ภาพท่ี 1-ข) แตละแปลงหลักแบงออกเปน
แปลงยอย ขนาด 10 x 10 เมตร บันทึกพิกัดดาวเทียมดวย GPS (Garmin รุน eTrex Vista HCx, Taiwan) 

2) บันทึกชนิดพันธุพืชปาชายเลน วัดคาตาง ๆ ของไมตน โดยวัดขนาดเฉพาะตนที่มีเสนรอบวงมากกวา 14 เซนติเมตรขึ้นไป ที่ความ
สูงระดับอก (DBH = 1.3 เมตร) ในกรณีตนโกงกางวัดที่เหนือรากค้ํายันประมาณ 20 เซนติเมตร พรอมนับจํานวนตน ติดแผน
อลูมิเนียมที่ตอกรหสัตนไมลงบนตนไมทุกตนที่วัดขนาด และบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูล เพื่อนําขอมูลในสวนของไมตนที่ไดไป
วิเคราะหหาดัชนีความสําคญั และดัชนีความหลากหลาย  
3) วางแปลงตัวอยางขนาด 4 x 4 เมตร ลงในมุมดานซายลางของแปลงยอยขนาด 10 x 10 เมตร โดยใหมุมแปลงวางซอนทับกัน
บันทึกขอมูลชนิดและจํานวน ของลูกไม (sapling) ที่มีขนาดเสนรอบวงระดับ DBH ต่ํากวา 14 เซนติเมตร และพืชพ้ืนลาง นําขอมูล
ที่ไดไปรวมกับขอมลูไมตนเพื่อหาดัชนีความคลายคลึง เปรียบเทียบระหวางแปลงดานซาย และดานขวาของศาลาสาธารณะ
ประโยชน 
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การวิเคราะหขอมลู 

ระบุชนิดพืชตาม ชัยสิทธ์ิ ตระกูลศิริพาณิชย และคณะ (2552) สนทิ อักษรแกว และคณะ (2535) สาํนักหอพรรณไม (2557) และ
ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรออนไลนจาก The Plant List (http://www.theplantlist.org) วิธีเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมลู ตามวิธี
ของสุธีร ดวงใจ และยงยุทธ ไตรสรุัตน (2558) ประกอบดวย 

ดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index)                                                  (1) 

H' = ดัชนีความหลากชนิด 

S  = จํานวนชนิดพืชทั้งหมดที่พบ 

pi  = อัตราสวนของจํานวนชนิดที ่i ตอผลรวมของจํานวนทั้งหมด เมื่อ i = 1, 2…S 

ดัชนีความสําคญั (Importance value index)                      (2)   

โดยที่  RD (ความหนาแนนสัมพัทธ) = ความหนาแนนของพืช A x 100 / ความหนาแนนรวมของพืชทุกชนิด 

         RF (  ความถ่ีสัมพัทธ)  = ความถี่ของพืช A x 100 / ความถีร่วมของพืชทุกชนิด 

         RDo (  ความเดนสมัพัทธ) = ความเดนของพืช A x 100 / ความเดนรวมของพืชทุกชนิด 

ดัชนีความคลายคลึง (Similarity) ตามแบบของ Sorensen                              (3) 

A  =  จํานวนชนิดพันธุที่พบเฉพาะสังคม A 

B  =  จํานวนชนิดพันธุที่พบเฉพาะสังคม B 

C  =  จํานวนชนิดพันธุที่พบท้ังสังคม A และ B 

 

  

ศาลาสาธารณประโยชน 

ภาพท่ี 1  หาดทุงคา  ก) ชายฝงท่ีถูกกัดเซาะ ข) ตําแหนงแปลงวิจัยตลอดแนวชายหาด ท้ัง 4 แปลง (A, B, C และ D) 

             ที่มา (ภาพ ข): https://www.google.co.th/maps/@12.6856989,101.6715805,881m/data=!3m1!1e3 
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4. ผลการวิจัย
ความหลากชนิดของพรรณไม 

พรรณไมในพ้ืนท่ีหาดทุงคา ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบท้ังหมด 15 วงศ 20 สกุล 23 ชนิด วงศที่พบ
สมาชิกมากท่ีสดุ ไดแก วงศโกงกาง (Rhizophoraceae) โดยพบถึง 4 ชนิด รองลงมา ไดแก วงศฝาด (Combretaceae) พบ 3 
ชนิด (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1  ความหลากหลายของพรรณไมทั้งหมดท่ีสํารวจตามแนวชายหาดทุงคา ทั้ง 4 แปลงศึกษา 

วงศ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะวิสัย แปลงท่ีพบ 
Aizoaceae ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum (L.) L. H A, B 

Asteraceae เบญจมาศน้ําเคม็ Wollastonia biflora (L.) DC. H C, A 

Avicenniaceae แสมขาว Avicennia alba Blume T A, B, D 

แสมทะเล Avicennia marina (Forssk.) Vierh. T C 

Casuarinaceae สนทะเล Casuarina equisetifolia L. T A, B, D 

Combretaceae ฝาดดอกแดง Lumnitzera littorea (Jack) Voigt ST D 

ฝาดดอกขาว Lumnitzera racemosa Willd. ST C, D 

หูกวาง Terminalia catappa L. T C, D 

Convolvulaceae ผักบุงทะเล Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. CrH A, B 

Euphorbiaceae ตาตุมทะเล Excoecaria agallocha L. ST C, D 

Lamiaceae สํามะงา Volkameria inermis L. ScanS C, D 

Lauraceae สังวาลยพระอินทร Cassytha filiformis L. PaHC B, D 

Lythraceae ลําแพนทะเล Sonneratia alba Sm. T A 

Malvaceae ปอทะเล Hibiscus tiliaceus L. ST C, D 

โพทะเล Thespesia populnea (L.) ex Correa ST C, D 

Pandanaceae เตยทะเล Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze T D 

Rhizophoraceae พังกาหัวสุมดอกแดง Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. T D 

โปรงแดง Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. T C 

โกงกางใบเล็ก Rhizophora apiculata Blume T A, B, C, D 

โกงกางใบใหญ Rhizophora mucronata Lam. T A, B, C, D 

Rubiaceae สีงํ้า, จีงํ้า Scyphiphora hydrophylacea C.F. 

Gaertn. 

S D 

Taccaceae ทาวยายมอม Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze H D 

Verbenaceae ผกากรอง* Lantana camara L. Ex D 

หมายเหตุ  CrH = ไมลมลุกลําตนทอดคลานไปตามพื้น Ex = มาจากตางประเทศ H = ไมลมลุก 
PaHC = กาฝากเถาลมลุก S = ไมพุม ScanS = ไมพุมที่เลื้อยทอดลําตนเกาะเกี่ยวข้ึนไป  

ST = ไมตนขนาดเล็ก T = ไมตน (ใชเกณฑตามสํานักหอพรรณไม, 2557) 
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ดัชนีความหลากหลายของพรรณไม 
เมื่อเปรยีบเทียบความหลากชนิดของพรรณไมทั้ง 4 แปลงวิจัย (ภาพท่ี 2) คาดัชนีความหลากหลาย ของแปลง D มีคาสูง

ที่สุด (1.93) รองลงมาคือแปลง A (1.686) แปลง C (1.684) และแปลง B (1.428)  

ดัชนีความสําคัญ (Importance value index) 

ชนิดพรรณไมเดนเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสําคัญ (ตารางที่ 2) พบวาสนทะเล มีคาสูงที่สุด 62.97 เปอรเซนต 
ตารางที่ 2  ดัชนีความสําคัญของสังคมไมปาชายเลนหาดทุงคา 

ชนิดพืช RD RDo RF IVI 

หูกวาง 0.67568 0.21063 1.63934 2.52565 

โกงกางใบใหญ 1.35135 0.66942 1.63934 3.66011 

สํามะงา 0.67568 1.77143 1.63934 4.08645 

โพทะเล 1.35135 0.88062 3.27869 5.51066 

ฝาดดอกแดง 4.05405 1.6369 6.55738 12.2483 

แสมทะเล 3.37838 6.09001 3.27869 12.7471 

ลําแพนทะเล 8.10811 3.36867 1.63934 13.1161 

สีง้ํา 4.05405 1.22696 8.19672 13.4777 

โกงกางใบเล็ก 6.08108 2.189 6.55738 14.8275 

ปอทะเล 6.75675 2.73992 6.55738 16.0541 

โปรงแดง 5.4054 4.55456 6.55738 16.5173 

เตยทะเล 2.7027 9.48365 4.91803 17.1044 

ตาตุมทะเล 10.1351 6.82439 9.83607 26.7956 

แสมขาว 11.4865 15.4366 9.83607 36.7591 

ฝาดดอกขาว 18.9189 11.88 11.4754 42.2743 

สนทะเล 14.8649 31.7069 16.3934 62.9652 

Total 100 100 100 300 

1.686
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ภาพท่ี 2  เปรียบเทียบดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity index) ของพรรณไมทั้ง 4 แปลง
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ในขณะท่ีหูกวางมีคาดัชนีความสําคัญต่ําที่สุด 2.53 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาสนทะเลสามารถเจริญแพรพันธุไดดีในพื้นที่หาดทุงคา 
ทั้งนี้ความหนาแนนของไมตนท่ีพบในพื้นที่หาดทุงคามีคาเทากับ 108.87 ตน/ไร 
ดัชนีความคลายคลึง (Similarity) 

ผลการวิเคราะหดัชนีความคลายคลึงระหวางแปลง A และ B ซึ่งอยูดานขวาของศาลาสาธารณะประโยชน กับแปลง C 

และ D อยูดานซายของศาลาสาธารณะประโยชน พบวา มีคา 55.56 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาชนิดพรรณไมตลอดแนวชายหาดทุง
คา มีการแพรกระจายของชนิดพืชคลายคลึงกันกวา 50 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีอีก 44 เปอรเซ็นต เปนการเจริญเกาะกลุมกัน (stand) 

ของพรรณไมบางชนิด ท่ีพบเฉพาะบางแปลงวิจัย เชน ลําแพนทะเล ตาตุมทะเล และฝาดดอกขาว เปนตน 

5. อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยที่ทําใหพบความหลากหลายชนิดของพรรณไมในแปลง D มีคาสูงที่สุด (1.93) เนื่องจากแปลง D อยูใกลกับคลอง

ชายสูง ซึ่งเปนคลองนํ้าจืดขนาดเล็กท่ีแยกตัวออกมาจากแมน้ําประแสร พัดพาเอาตะกอนอินทรีย และอนินทรียสาร รวมทั้งมีน้ําจืด
บางสวนไหลลงมาปะปน ปราโมทย โศจิศุภร และคณะ (2558) รายงานวาสภาวะดังกลาวเอื้อตอการเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน
ทั้งชนิดท่ีไมชอบความเค็ม และท่ีชอบความเค็ม รวมท้ังตนพืชไดรับธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตมากขึ้น นับวาเปนพ้ืนที่
เปราะบางท่ีตองรักษาแหลงน้ําจืดไวใหสังคมพืชคงอยู ในขณะท่ีแปลง B มีคาความหลากหลายชนิดต่ําที่สุด (1.428) เนื่องจากแปลง
ดังกลาวเปนกลุม (stand) ของสนทะเลขนาดใหญที่ขึ้นอยูคอนขางแนน จึงพบพืชชนิดอื่นปะปนอยูจํานวนนอย  

ผลการสํารวจพบพืชที่มีคาความสําคัญ (IVI) สูงที่สุด คือ สนทะเล แสดงใหเห็นวาพื้นท่ีที่ถัดเขาไปในแผนดิน เปนดินแข็ง
และไมมีน้ําทวมถึง ตนสนจึงสามารถเจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ จากสังคมของสนทะเลที่พบ ทําใหคาดไดวาพื้นที่เดิมกอนการ
ขยายตัวของชุมชนมีสภาพเปนปาชายหาด รวมท้ังยังพบ เตยทะเล และหูกวาง ซึ่งพืชเหลานี้จัดเปนพืชเดนของสังคมปาชายหาด 
(มัณฑนา นวลเจริญ, 2552) พืชดังกลาวมีความทนทานตอกระแสลม และความเค็มของไอทะเลไดดี การคงอยูของพืชปาชายหาดมี
บทบาทสําคัญตอระบบนิเวศหาดทรายคอนขางมาก เพราะจะเอื้อตอสังคมพืชที่อยูถัดเขาไปใหเจริญหนาแนนมากยิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกันแปลง A พบการทดแทนตามธรรมชาติของพืชปาชายเลน ไดแก แสมขาว ลําแพนทะเล และโกงกาง เจริญ
ยึดพื้นทรายปนเลนไวได สอดคลองกับรายงานของชัยสิทธิ์ ตระกูลศิริพาณิชย และคณะ (2552) ท่ีกลาววาแสมขาวเปนพืชปาชาย
เลนที่มีสมบัติในการรักษาหนาดิน และทําใหแผนดินงอก ในขณะท่ีลําแพนทะเลเปนไมเบิกนําในพื้นที่ท่ีมีการงอกใหมของพื้นทราย
ปนเลน และมักเจริญปะปนอยูกับตนแสม (ภาพท่ี 3) เปนท่ีนาสังเกตวาแสมขาวและลําแพนทะเล ลวนเปนพืชที่มีระบบรากหายใจ 
(pneumatophore) ซึ่งมีผลตอการชะลอความรุนแรงของคลื่นที่โถมเขาสูฝง และดักอนุภาคดินและทรายใหตกลงบริเวณท่ีพืช
เหลานี้เจริญอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ Norris et al. (2017) รายงานการศึกษาผลของรากหายใจในพืชสกุลลําพู-ลําแพน 
(Sonneratia) ในปาชายเลนของประเทศเวียดนาม พบวารากหายใจที่หนาแนนชวยลดความปนปวนของกระแสน้ําทะเล จากการ
วเิคราะหพบวาคลื่นน้ําทะเลสลายตัวลงสูงสุด เมื่อความหนาแนนของรากหายใจตอพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันอนุภาคดินหรือ
ทรายเมื่อกระทบกับรากหายใจจะตกลงบริเวณราก สงเสริมใหเกิดการงอกของพ้ืนดินบริเวณชายฝงเพิ่มขึ้น  

การประเมินสถานภาพความอุดมสมบูรณของปาชายเลนในพ้ืนท่ีวิจัย พิจารณาจากเกณฑของสนิท อักษรแกว และคณะ 
(2557) ระบุตัวช้ีวัดสถานภาพปาชายเลนที่สมบูรณตองประกอบดวยชนิดไมตนมากกวา 20 ชนิด มีความหนาแนนมากกวา 100 

ตน/ไร มีการแบงเขตการข้ึนอยูของพันธุไมที่ชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยนี้พบไมตนจํานวน 16 ชนิด ความหนาแนน 108.87 ตน/ไร และ 
มีการแบงเขตการขึ้นอยูโดยเปนสังคมของสนทะเล โกงกาง และลําแพนทะเล จึงกลาวไดวาปาชายเลนหาดทุงคามีสถานภาพท่ี
คอนขางสมบูรณ 
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การปลูกปาตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของพรรณไม ไดแก ระดับการขึ้น
ลงของนํ้าทะเล การทวมถึงของน้ําทะเล ลักษณะของดิน และความเค็มของดิน จากรายงานวิจัยของ วาณิชยา นิลวิเชียร และคณะ 
(2555) พบวาโกงกางใบเล็กมีความสามารถในปรับตัวใหเจริญไดในชวงความเค็มของดินกวาง และมีการปรับตัวของรากใหทนทาน
ตอกระแสคลื่น จึงแนะนําใหปลูกโกงกางใบเล็กเพื่อฟนฟูและปองกันการถูกกัดเซาะริมฝงทะล ซึ่งงานวิจัยนี้พบวาทั้งโกงกางใบเล็ก
และโกงกางใบใหญ สามารถเจริญแพรกระจายทั่วทั้งแนวชายหาดทุงคา (พบไดทั้ง 4 แปลง) จึงเปนพืชอีกสกุลหนึ่งที่สมควรนํามา
ปลูกเสริมเพื่อใหเกิดความหลากหลายของสังคมพืช อยางไรก็ตามจากรายงานวิจัยของ Pranchai (2017) พบวา ระยะปลูกกลาไมที่
ชิดกัน ทําใหจํานวนตนไมตอพื้นที่มีความหนาแนนมาก พืชไดรับธาตุอาหาร น้ํา และแสง ไมเพียงพอ สงผลใหขนาดลําตนเล็กลง
กวาปกติ และมีอัตราการตายถึง 50 เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาจํานวนประชากรที่หนาแนนเกินไป ทําใหเกิดการแกงแยงของสังคม
พืช ดังนั้นการจะปลูกพืชเสริมเพื่อฟนฟูปา จึงควรตองพิจารณาระยะปลูกใหมีความสมดุลกับขนาดของพ้ืนที่ เพื่อใหเกิด
กระบวนการทดแทนท่ีสมบูรณตอไป 

6. สรุปผลการวิจัย
หาดทุงคา ตําบลเนินฆอ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบพรรณไมจํานวน 15 วงศ 20 สกุล 23 ชนิด วงศโกงกาง 

(Rhizophoraceae) มีสมาชิกมากท่ีสุด 4 ชนิด ความหนาแนนของไมตนมีคา 108.87 ตน/ไร คาดัชนีความหลากหลายของแปลง D 

มีคาสูงที่สุด (1.93) ในขณะท่ีแปลง B มีคาต่ําที่สุด (1.428) ชนิดพรรณไมเดนท่ีสุดคือ สนทะเล (Casuarina equisetifolia L.) มี
คาดัชนีความสําคัญ 62.97 เปอรเซนต ดัชนีความคลายคลึงของพรรณไมตลอดแนวชายหาด มีคา 55.56 เปอรเซ็นต ผลการวิจัย
ช้ีใหเห็นวาปาชายเลนหาดทุงคามีสถานะคอนขางสมบูรณ พืชปาชายเลนที่เหมาะแกการปลูกเสริมเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง 
ไดแก แสมขาว (Avicennia alba Blume) ลําแพนทะเล (Sonneratia alba Sm.) และโกงกาง (Rhizophora)  

7. ขอเสนอแนะ
ควรอนุบาลลูกไมแสมขาว ลําแพนทะเล และโกงกาง ที่งอกเองตามธรรมชาติในพ้ืนที่หาดทุงคา ใหมีความสูงและความ

แข็งแรงท่ีเหมาะสมกอนยายปลูกเสริมลงในพื้นที่ จะชวยใหประสบความสําเร็จใหเกิดกระบวนการทดแทนของสังคมพืชเร็วข้ึน 

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเนินฆอ และองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหการสนับสนุนการเขาพื้นที่

วิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินอุดหนุนกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research 

Fund ประจําปงบประมาณ 2564 สัญญาเลขท่ี 23.3/ 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. เอกสารอางอิง
ชัยสิทธ์ิ ตระกลูศิริพาณิชย, ทนุวงศ แสงเทียน, กิตติวัฒน เทียมเพ็ง, อานนท เช้ือไพบูลย, ธวัต แทนไฮ, วาณิชยา นิลวิเชียร, ภักดี 

เชื่อมพิบูลย และ วาสนา แซฉั่ว.  (2552).  พันธุไมปาชายเลนในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม).  กรุงเทพฯ: สํานัก 

อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม. 
ปราโมทย โศจิศุภร, พงศดนัย พิทยเมธากูล และณัฎฐารัตน ปภาวสทิธ์ิ.  (2558).  เมื่อดินเปลี่ยนที่ชายฝงทะเล 

พงัราด, น. 43-72.  ใน ณัฎฐารัตน ปภาวสิทธ์ิ, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จริาวรรณ ใจเพ่ิม และพัฒนวรรณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

180 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



หมูตุย. ปาชายเลนพังราด: ปาตนแบบรัฐ เอกชน รวมสราง.  , กรุงเทพฯ: หจก. ประสุขชัยการพมิพ.  
มัณฑนา นวลเจริญ.  (2552).  พรรณไมปาชายหาด.  ปทุมธานี: สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต.ิ 

วาณิชยา นิลวิเชียร, ยงยุทธ ไตรสรุัตน และสุวิทย แสงทองพราว.  (2555).  การกระจายและความหลาก 

ชนิดของพรรณไมตามระดับความเค็มของดินในปาชายเลน จังหวัดตราด.  คนเมื่อ 25 มกราคม 2564 จาก 
http://www. Lib.ku.ac.th/KUCONF/2555/kc4909005.pdf. 

สนิท อักษรแกว กอรดอน เอส แมกซเวลล สมใจ หะวานนท และสมชาย พานิชสุโข.  (2535).  พันธุไมปาชายเลน.  กรุงเทพฯ: 
บริษัทฉลองรัตน จํากดั. 

สนิท อักษรแกว, วิโรจน ธีรธราธร, สงบ พานิชชาติ และณฎัฐารตัน ปภาวสิทธิ์.  (2557).  ตัวช้ีวัดในการฟน 

ตัวของปาชายเลน. ใน ณัฎฐารัตน ปภาวสิทธิ์, ศิริวรรณ ศิริบุญ, จิราวรรณ ใจเพ่ิม และพัฒนวรรณ หมูตุย. ปาชายเลน
พังราด: ปาตนแบบรัฐ เอกชน รวมสราง.  กรุงเทพฯ: หจก. ประสขุชัยการพิมพ.  

สุธีร ดวงใจ และยงยุทธ ไตรสุรตัน.  (2558).  การศึกษาสังคมพืชโดยใชแปลงถาวร (107-120) ใน คูมือการศึกษาปาไมไทย.   

กรุงเทพฯ: บริษัทยูโอเฟน จํากัด. 
สํานักงานหอพรรณไม สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพืชพันธุ.  (2557).  ชื่อพรรณไม 

แหงประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน. ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา 
แหงชาติ. 

Norris, B.K., Mullarney, J.C., Bryan, K.R. & Henderson, S.M.  (2017).  The effect of pneumatophore density on 

turbulence: A field study in a Sonneratia-dominated mangrove forest, Vietnam.  Continental Shelf 

Research, 147, 114-127. 

Pranchai, A.  (2017).  Regeneration and self-tinning processes in a restored Rhizophora apiculata plantation in  

 southern Thailand.  Agriculture and Natural Resources, 51: 390-394. 

Priosambodo, D., Alam, J.M., Anshari, M.A. & Putra, A.W.  (2019).  Species composition and structure of  

mangrove in Tama Rocky Cliff Beach Majene (West Sulawesi, Indonesia).  Journal of Physics: 

 Conference Series, 1341, 1-11. 
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ภาพท่ี 3  พรรณไมที่เหมาะแกการอนุรักษ และปลูกเสริมเพื่อปองกันการกัดเซาะ ที่พบบริเวณหาดทุงคา  
ก) แสมขาว ข) โกงกางใบใหญ ค) ลําแพนทะเล ง) ตนแสมขาว (ซาย) และลําแพนทะเล (ขวา) ขึ้นเองตามธรรมชาติ
บริเวณพื้นเลนงอกใหม 
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การศึกษาเบื้องตนของการปลูกผักข้ึนฉาย (Apium graveolens L.) ในระบบแอโรโพนิกสแบบ
อัตโนมัต ิ

จุฑามาศ สรณะพิบูลย1, บุญธง วสุริย1* และ ชูเกียรติ โชติกเสถียร1

1สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email wasuribt@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการปลูกผักขึ้นฉายในระบบควบคุมการปลูกแบบแอโรโพนิกสแบบ
อัตโนมัติ   ระบบควบคุมดังกลาวถูกควบคุมดวยบอรด Arduino uno R3   อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธในอากาศภายในตูจะถูก
ควบคุมตลอดการปลูก 49 วัน   ตนขึ้นฉายถูกปลูกทั้งภายในและภายนอกตูควบคุมแบบแอโรโพนิกส   คาความสูงและปริมาณใบ
ตอตนขึ้นฉายจะถูกเก็บทุกๆ 7 วัน   ผลลัพธที่ไดจากการปลูกทั้ง 2 แบบ จะถูกวิเคราะหทางสถิติดวย t-test (paired sample 

test)   ขอมูลจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความสูงและปริมาณใบต อตนขึ้นฉายที่ถูกปลูกในระบบควบคุมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการปลูกในตูปลูกแอโรโพนิกสใหคาท่ีสูงกวาการปลูกนอกตูอยางเห็นไดชัด   ดังนั้น ผูวิจัยจึง
สามารถสรุปไดวาการปลูกผักขึ้นฉายมีความเปนไปไดที่จะปลูกภายใตระบบควบคุมการปลูกแบบแอโรโ พนิกส   อยางไรก็ตาม 
การศึกษาหาสภาพอากาศที่เหมาะสม เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสง และสารละลายปุย ปจจัยเหลานี้จำเปนตอง
ศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อเพื่อใหไดปริมาณผลผลิตผักข้ึนฉายท่ีเพิ่มมากข้ึน ภายใตการปลูกแบบแอโรโพนิกสดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ 

คำสำคัญ: แอโรโพนิกส ผักข้ึนฉาย ความช้ืน อุณหภูมิ ความเขมแสง 
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Abstract 

The objective of this research was to study the feasibility of celery (Apium graveolens L.) growing in an 

automated aeroponics system. The control system was microcontroller Arduino uno R3. Temperature and 

relative humidity in the automated aeroponics cabinet was controlled for forty-nine days. Celery was cultivated 

inside and outside of the cabinet. The length and amount of leave were recorded every seven days. The 

average of length and amount of leave were analyzed with paired sample t-test. The averages of length and 

amount of leave between inside and outside of the cabinet were statistically significant. Therefore, this research 

could be concluded that celery could feasibly grow in automated aeroponics system. However, the suitability 

of growing such as temperature, relative humidity, light intensity, and fertilizer need to be studied to increase 

the quantity of celery. 

Keywords: Aeroponics, Celery, Relative humidity, Temperature, Light intensity 

1. บทนำ
ในชวงเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 พบวาราคาเฉลี่ยของผักข้ึนฉายอยูในชวง 15-240 บาท (Kasetprice, 

2564)   จากการสอบถามขอมูลเกษตรกร 2 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมพบวาสาเหตุที่ราคาผักข้ึนฉายมีราคาไมคงท่ี เนื่องจากผัก
ขึ้นฉายมีการตอบสนองตอสภาพอากาศอยางมาก ทำใหผลิตผลที่ไดมีคุณภาพดานน้ำหนักนอยลง   ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยที่พบวาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) เชน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณน้ำฝนทำ
ใหผลผลิตขาวโพดลดลง (ยุทธศาสตร, 2560)   นอกจากนี้ ผูบริโภคอาหารมีความใสใจการเลือกรับประทานผักและผลไม โดยยึด
หลักในการเลือกสรรคตั้งแตกระบวนการจัดการในแปลง การปลูก การเก็บรักษา และรูปลักษณของบรรจุภัณฑ   สำนักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2556) ไดออกมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับผลิตพืชอาหาร เพื่อเปนแนวทางใหแกเกษตรกรใชเปนแนวทางในการจัดการกับระบบการปลูกของตนเอง   การปลูกใน
ระบบที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมและมีการจัดการที่มีคุณภาพจึงเปนตัวเลือกที่เหมาะสมในการไดรับผลิตผลที่มีคุณภาพ  
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วิธีการปลูกหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากหลากหลายวิธีการ คือการปลูกระบบไฮโดรโปนิส (Hydroponics) หรือการปลูกใหรากแชอยู
ในน้ำแทนการปลูกลงบนพื้นดิน และใหธาตุอาหารแกพืชในรูปของสารละลาย (จันทรจรัส, 2560)   การปลูกลักษณะดังกลาวเปน
วิธีการที่ลดปญหาการปนเปอนของสารพิษหรือเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับดินและยังชวยใหเกษตรกรสามารถดำเนินการจัดการ
กับผลผลิตไดอยางเหมาะสม   ภาคย (2562) ไดทดลองปลูกผักสลัดกรีนโอคโดยใชระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกสแบบอัตโนมัติ   ใน
งานวิจัยดังกลาว พบวาการควบคุมปจจัยที่สงผลตอการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอค ไดแก ความเขมแสงแดด อุณหภูมิ และ
ธาตุอาหาร สามารถเพิ่มน้ำหนักของผักหน่ึงตนไดประมาณ 26.56 กรัม เมื่อเทียบกับการผลิตแบบปกติ   อยางไรก็ตาม มีขอจำกัด
อยูบางประการของการปลูกผักดวยระบบไฮโดรโปนิกส เชน การเติมอากาศลงในน้ำเพื่อเพ่ิมออกซิเจนอยูตลอดเวลา เนื่องจากราก
พืชมีการแชอยูในน้ำและตองการออกซิเจน   ดังนั้น อีกวิธีการปลูกหนึ่งที่นิยมใชกันคือการปลูกแบบแอโรโพนิกส (Aeroponics) 

โดยวิธีการนี้ใชหลักการการปลูกโดยใหรากตนพืชลอยสัมผัสกับอาการตลอดเวลา และมีการใหน้ำและการใหสารละลายในรูปแบบ
ของการพนเปนละอองน้ำไปที่รากของตนพืชโดยตรง (ถิระวรรธน และ กรวิทย, 2561)   ระยะเวลาการใหน้ำหรือสารละลายยงัเปน
รูปแบบการใหตามรอบเวลาเปนชวง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญจากเกษตรกรที่ปลูกดวยระบบดังกลาว   Lakhiar et al. (2018) 

กลาววาขอจำกัดของการปลูกดวยวิธีนี้คือหากอุปกรณในการใหน้ำหรือสารละลาย (i.e., ปมน้ำ, หัวพนหมอก) ชำรุดเสียหายจะเกิด
ผลกระทบตอตนพืช   ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการปลูกผักข้ึนฉาย โดยใชระบบควบคุมการปลูก
แบบแอโรโพนิกสแบบอัตโนมัติ 

2. อปุกรณและวิธีการ

2.1 ตูปลูกและอุปกรณการใหน้ำ 
ภาพที่ 1 แสดงองคประกอบภายในตูปลูกที่ติดตั้งระบบการปลูกแบบแอโรโพนิกสดวยระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ และ

ตำแหนงของการติดตั้งอุปกรณ   ตูปลูกดังกลาวมีขนาดความกวาง 100.0 cm ความยาว 50.0 cm และความสูง 100.0 cm   ผนัง
ตู ปลูกแตละดานถูกปดดวยแผนโพลีคารบอเนตใสท่ีมีความหนา 0.6 cm   ผนังดานหนึ่งถูกเจาะรูเพื ่อใสพัดลมดูดอากาศ 
(GH12038HA2SL, Guoheng Electric Machine Co., Ltd., Heze, Shandong, China) ขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัด 12 cm 

หลอดไฟ spectrum LED (light emitting diode) (Manufacturer unknown) ถูกติดภายในตูปลูกที่ตำแหนงตรงกลางของผนัง
ดานบน และเซ็นเซอรวัดความเขมแสง (light dependent resistor (LDR) photoresistor sensor module) (Manufacturer 

unknow) ถูกติดตั ้งด านนอกตู ปลูกที ่ตำแหนงกึ ่งกลางของผนังดานบน    เซ็นเซอรว ัดอุณหภูมิและความชื ้น (DHT11, 

Manufacturer unknow) ถูกติดตั้งอยูภายในบริเวณดานขาง   เมล็ดขึ ้นฉายในงานวิจัยนี้ถูกปลูกในถวยปลูกขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 3.7 cm ความลึก 5.0 cm และที่กนถวยมีชองสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 1.0 × 5.0 cm   ถวยปลูกแตละใบจะถูกวางลงบน
แผนโฟมที่มีขนาดความกวาง 49.0 cm ความยาว 99.0 cm และ ความหนา 5.1 cm โดยแผนโฟมจะถูกเจาะรูใหสามารถสอดใส
ถวยปลูกลงไปได   ในการวิจัยนี้ไดทดลองปลูกผักขึ้นฉายจำนวน 50 ตน ดังนั้น แผนโฟมนี้จึงถูกกำหนดใหมีจำนวนรูตามแนวยาว
และตามแนวลึกของตูปลูกเปน 10 และ 5 แถว ตามลำดับ   แผนโฟมถูกติดต้ังท่ีตำแหนงก่ึงกลางของความสูงตูปลูกท่ีระยะ 50 cm   

หัวพนหมอกขนาด 2 หุน จำนวน 10 หัว ถูกติดตั้งเขากับทอ PE (polyethylene) ขนาด 1.6 cm ที่ตำแหนงดังแสดงในภาพที่ 1 
ระยะหางระหวางหัวพนหมอกับกนของถวยปลูกมีระยะ 10.0 cm   ทอ PE ดังกลาวถูกตอเขากับปมน้ำ (อัตราการไหลสูงสุดที่ 800 
l hr-1 และกำลังไฟฟา 19 Watt) (AW500s, (Manufacturer unknow) เพื่อทำหนาสงน้ำไปยังหัวพนหมอก   ปมน้ำดังกลาวถูก
วางไวในถังบรรจุน้ำ 20 l ใบหนึ่ง จากจำนวนทั้งหมด 2 ถัง   ถังแตละใบถูกเชื่อมตอทอ PVC (polyvinyl chloride) ขนาด 1.3 

cm เขาไวดวยกัน เพื่อรักษาระดับน้ำในถังทั้ง 2 ใหมีระดับที่เทากัน   ภายในถังน้ำมีการติดตั้งเซ็นเซอรวัดระดับน้ำ (ultrasonic) 
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(Manufacturer unknow) สำหรับใชเปนอุปกรณสงขอมูลเพื่อแจงเตือนผานตัวสงเสียงสัญญาณ (buzzer) (Manufacturer 

unknow)   ภาชนะบรรจุสารละลายซึ่งใชเปนธาตุอาหารของพืชมีขนาด 1.8 l และถูกติดตั้งบริเวณผนังดานขางที่ตำแหนง 50.0 
cm ของความสูงตูปลูก   ทอยาง PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.64 cm จะถูกตอเขากับภาชนะบรรจุสารละลายที่กนขวด เพื่อสง
ตอสารละลายผานการควบคุมของโซลินอยดวาลว (solenoid valve) (Manufacturer unknown) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.64 

cm ไปผสมกับน้ำในถังขนาด 20 l 

(a) 

(b) 

ภาพท่ี 1 (a) มุมมองดานบนและ (b) มุมมองดานหนาของตูปลูกแบบแอโรโพนิกสซึ่งถูกติดตั้งระบบควบคุมแบบอัตโนมัต ิ

2.2 ระบบควบคุมและเง่ือนไขในการควบคุม 
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติในงานวิจัยนี้ถูกควบคุมโดยบอรด Arduino uno R3 (Manufacturer unknown)   พาวเวอร

ซัพพลาย (power supply) 5VDC 2.1A จะถูกใชเปนแหลงพลังงานใหบอรด Arduino uno R3 เพื่อทำหนาที่ในการควบคุมการ
ทำงานของรีเรย (relay) จำนวน 5 ชอง ที่มีขนาด 5VDC 10A   รีเรยแตละชองจะทำหนาที่เปนสวิตช (switch) เพื่อควบคุมการ
จายไฟไปยังอุปกรณไฟฟาในระบบ ไดแก ปมน้ำ ซึ่งรองรับไฟฟากระแสตรง 12VDC, พัดลมดูดอากาศ ซึ่งรองรับไฟฟากระแสสลับ 
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220VAC, ตัวสงสัญญาณเสียง ซึ่งรองรับไฟฟากระแสตรง 3.5-5VDC, โซลินอยดวาลว ซึ่งรองรับไฟกระแสตรง 12VDC และ
หลอดไฟ Spectrum LED ซึ่งรองรับไฟฟากระแสสลับ 220VAC   ผูวิจัยไดเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานรีเรยแตละชองลงบน
บอรด Arduino uno R3 โดยรีเลยที่ควบคุมปมน้ำจะทำงานเมื่อความชื้นสัมพัทธอากาศในตูมีคาต่ำกวา 60%RH และจะหยุดการ
ทำงานเมื่อความชื้นสัมพัทธอากาศในตูมีคามากกวา 60%RH   การทำงานของพัดลมดูดดอากาศถูกกำหนดใหทำงานเมื่ออณุหภูมิ
ภายในตูมีคาสูงกวา 25°C และจะหยุดการทำงานเมื่ออุณหภูมิลดลงและมีคาต่ำกวา 25°C   การทำงานของหลอดไฟ spectrum 

LED ถูกกำหนดใหทำงานเม่ือคาความเขมแสงที่วัดจากภายนอกมีคาต่ำกวา 100 lux   นอกจากน้ี เมื่อระดับน้ำใน tank ขนาด 20 
l มีระดับน้ำที่ลดลงต่ำกวา 20 cm จากเซ็นเซอรวัดระดับน้ำ บอรด Arduino uno R3 จะจายไฟยังตัวสงเสียงสัญญาณเสียง เพื่อ
แจงเตือน   ในงานวิจัย ผูวิจัยกำหนดใหระบบมีการจายสารละลายทุกๆ 15 วัน โดยระบบจะบังคับใหโซลีนอยดวาลวเปดวาลวเปน
เวลา 30 นาที แลวจึงปดวาลว 

2.3 แผนการทดลอง 
ในการทดลองนี้ ผูวิจัยไดทดลองปลูกตนขึ้นฉายทั้งในตูปลูกและนอกตูปลูกอยางละ 50 ตน เพื่อเปรียบเทียบคาความสูง

และจำนวนใบของตนทุกๆ 7 วัน   ตนขึ้นฉายที่อยูภายในตูปลูกจะถูกปลูกภายใตสภาวะเงื่อนไขที่ถูกออบแบบตามเงื่อนไขขางตน  
ในขณะท่ี ตนขึ้นฉายที่อยูภายนอกตูจะถูกปลูกภายใตสภาพแวดลอมที่ไมไดมีการควบคุม แตมีการกำหนดเวลาในการใหน้ำและ
สารละลายในแตละวัน   เวลาการใหน้ำในแตละวันคือเวลา 9.00 น. และ 17.00 น. โดยมีการใหน้ำแบบพนลงบนหนาดินจนเปยก
ชุม และการใหปุยถูกกำหนดใหทุกๆ 15 วัน ผสมกับการใหน้ำ   ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลทุก ๆ 7 วัน จนกระทั่งครบ 49 วัน โดย
ขอมูลท่ีไดจากการทดลองนี้คือ คาความสูงและจำนวนใบของตนขึ้นฉาย   ขอมูลทั้งสองที่ไดในทุก ๆ 7 วัน จะถูกนำมาคำนวณเปน
คาเฉลี่ยของแตละสัปดาห   คาเฉลี่ยดังกลาวในแตละสัปดาหจะถูกนำมาวิเคราะหทางสถิติดวย t-test (Paired sample test) ซึ่ง
เปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากการการปลูกในตูกับขอมูลคาเฉลี่ยของการปลูกนอกตูของแตละสัปดาห 

3. ผลและวิจารณ
ภาพที่ 2 แสดงตัวอยางภาพถายของความสูงและจำนวนใบของตนขึ้นฉายที่มีอายุ 21 วัน โดยพบวาความสูงของตนที่

ปลูกในตูปลูกแอโรโพนิกสมีความสูงมากกวา   ในงานวิจัยของ ชลิตา และ เสาวลักษณ (2561) แสดงใหเห็นถึงคาความสูงของตน
ขึ้นฉายซึ่งถูกปลูกในระบบไฮโดรโปนิกสในกะละมังและมีสวนผสมของธาตุอาหาร A และ B โดยใชอัตราสวน 124 ml ตอปริมาณ
น้ำ 20 l พบวาความสูงของตนขึ้นฉายที่อายุ 14, 21 และ 28 วัน มีคาเปน 13.29, 20.30 และ 24.62 cm ตามลำดับ   ในขณะที่ 
ความสูงของตนขึ้นฉายในตูปลูกแอโรโพนิกสภายใตงานวิจัยนี้ที่อายุ 14, 21 และ 28 วัน มีคาเปน 5.32 10.42 และ 14.10 cm 

ตามลำดับ   แมวาตัวเลขของคาความสูงของตนขึ้นฉายในงานวิจัยนี้มีคานอยกวา แตในงานวิจัยของ ชลิตา และ เสาวลักษณ 
(2561) ยังแสดงใหเห็นวาการใชน้ำหมักหรือแรธาตุอาหารที่แตกตางกันสำหรับการปลูกภายใตระบบเดียวกัน จะสงผลตอคาความ
สูงและการเจริญเติบ   ยกตัวอยางเชน การใชสารชีวภาพจากดีปลี 1 ml ตอปริมาณน้ำ 1.5 l จะทำใหไดคาความสูงของตนขึ้นฉาย
ที่อายุ 14, 21 และ 28 วัน มีคาเปน 6.82, 15.59 และ 19.45 cm ตามลำดับ   ภาพที่ 3 และ 4 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ความสูงและจำนวนใบตอตนระหวางการปลูกในตูและนอกตูแอโรโพนิกส   ผูวิจัยพบวาในแตละสัปดาห (i.e., ทุกๆ 7 วัน) ทั้ง
คาเฉลี่ยความสูงและจำนวนใบตอตนที่ไดจากปลูกภายใตสภาวะควบคุมมีจำนวนผลผลิตสูงกวาการปลูกนอกตูแอโรโพนิกสอยาง
เห็นไดชัด โดยการปลูกภายในตูควบคุมมีคาเฉลี่ยความสูงและจำนวนใบตอตนสูงกวาประมาณ 1.5 เทา    ตารางที่ 1 ผลการ
วิเคราะหทางสถิติแสดงใหเห็นวาทั้งคาเฉลี่ยความสูงและจำนวนใบตอตนที่ไดจากปลูกภายใตสภาวะควบคุมมีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.05 กับผลที่ไดจากการปลูกนอกตูแอโรโพนิกส   ยกเวนคาเฉลี่ยจำนวนใบตอตนที่วันที่ 49 วัน พบวาไมมี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P>0.05   แมวาผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง แตคาเฉลี่ยจำนวนใบตอ
ตนในการปลูกในตูแอโรโพนิกสยังมีปริมาณมากกวาการปลูกนอกตู   ดังนั้น ผลการทดลองที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถสรุปไดวามี
ความเปนไปไดในการปลูกผักขึ้นฉายภายใตระบบควบคุมการปลูกแบบแอโรโพนิกสแบบอัตโนมัติ    อยางไรก็ตาม การศึกษาหา
สภาพอากาศที่เหมาะสม เชน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสง และสารละลายปุย ปจจัยเหลานี้จำเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อใหไดปริมาณผลผลิตผักข้ึนฉายท่ีเพิ่มมากข้ึน ภายใตการปลูกแบบแอโรโพนิกสดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางภาพถายของตนขึ้นฉายอายุ 21 วัน ที่ปลูกในตู (ซาย) และ (ขวา) นอกตูแอโรโพนิกส 

ภาพท่ี 3 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ความสูงของตนระหวางการปลูกในตูและนอกตูแอโรโพนิกส 

ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่จำนวนใบตอตนระหวางการปลูกในตูและนอกตูโรโพนิกส 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหทางสถิตดิวย t-test (Paired sample test) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ของขอมูลที่ไดจากการการ
ปลูกในตูกับขอมูลคาเฉลี่ยของการปลูกนอกตูของแตละสัปดาห 

aความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.05. 

4. สรุป
ในงานวิจัยนี้มีความพยายามศึกษาความเปนไปไดในการปลูกผักขึ้นฉาย โดยใชระบบควบคุมการปลูกแบบแอโรโพนิกส

แบบอัตโนมัติ   โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลลัพธของคาเฉลี่ยความสูงและจำนวนใบตอตนสูงกวาอยางเห็นไดชัด
2. ผลของการวิเคราะหทางสถิติที่แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความสูงและจำนวนใบตอตนที่ไดจากการปลูกภายใตระบบแอโร

โพนิกสมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<0.05 กับเทียบกับผลที่ไดจากการปลูกนอกตูแอโรโพนิกส 
3. ผูวิจัยจึงกลาวไดวามีความเปนไปไดที่จะใชระบบแอโรโพนิกสแบบอัติโนมัติสำหรับการปลูกผักขึ้นฉาย

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับความ

อนุเคราะหสถานท่ี สาธารณูปโภค อุปกรณการทดลอง และความอนุเคราะหอื่นๆ 

ขอขอบคุณนางสาวสุนิสา ทองแดง สำหรับการจัดหาเครื่องมือ และนายกฤษฎา เอี่ยมวัฒนะ สำหรับความชวยเหลือใน
การเช่ือมเหล็กและติดตั้งงานโครงสราง 

จำนวนวัน ในตูปลูกแอโรโพนิกส นอกตูปลูกแอโรโพนิกส t-test Sig. 

คาเฉลี่ยความสูงของตน 

(cm) 

7 2.08 ±0.87 0.48 ±0.50 16.17 .00a 

14 5.32 ±0.91 2.94 ±0.89 11.56 .00a 

21 10.42 ±1.89 6.89 ±0.78 11.72 .00a 

28 14.10 ±1.40 10.78 ±1.23 16.70 .00a 

35 17.96 ±1.23 13.34 ±0.89 23.13 .00a 

42 20.58 ±1.03 15.86 ±0.70 35.19 .00a 

49 22.84 ±1.02 18.84 ±0.77 25.56 .00a 

คาเฉลี่ยจำนวนใบ 

(ใบ/ตน) 

7 1.90 ±0.58 0.48 ±0.50 12.02 .00a 

14 5.08 ±0.75 2.46 ±0.68 21.10 .00a 

21 7.80 ±1.05 4.58 ±0.64 19.83 .00a 

28 10.60 ±0.78 7.58 ±1.37 16.41 .00a 

35 13.22 ±0.82 11.46 ±2.50 4.80 .00a 

42 15.10 ±0.93 14.00 ±2.55 3.11 .00a 

49 17.66 ±0.82 16.78 ±2.83 1.96 .06 
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การคัดเลือกแคลลัสออยทนแลงและการชักนำใหเกิดตนโดยใชสาร polyethylene glycol 

 ในสภาพหลอดทดลอง 
ศิรศาธิญากร บรรหาร *และวาสินี พงษประยูร  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบรูพา, ชลบุร ี
*ผูรับผิดชอบบทความ: email siripan@buu.ac.th

บทคัดยอ 

ในการผลิตออยเพื่อใหไดปริมาณและคุณภาพสูง ตองใชทอนพันธุออยท่ีมีคุณภาพสูงทั้งดานความงอก ความแข็งแรง และ
ปลอดโรค รวมท้ังสามารถปรับตัวใหทนตอสภาวะแลงได ในการทดลองคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการชักนำใหเกิดยอดและ
รากของแคลลัสออยเม่ือเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกตางกันและประเมินความทนทานตอ
ภาวะแลงในการชักนำใหเกิดแคลลัสของออย โดยนําปลายยอดออยขนาดประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตรของออย 2 พันธุ คือ พันธุ
ขอนแกน 3 และพันธุสุพรรณบุรี 50 มาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร เพื่อชักนำใหเกิดแคลลัส เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห ในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเขม
แสง 2,000 ลักซ ใหแสงสวางเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน พบวา สามารถชักนำใหเกิดแคลลัสไดในออยท้ั ง 2 พันธุ โดยแคลลัสที่
เกิดขึ้นมีสีขาวนวลและแคลลัสที่ไดเกาะกันหลวม ๆ (friable callus) จากนั้นคัดเลือกลักษณะแคลลัสที่ไดมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PEG 6,000 ที่ระดับความเขมขน 0, 5, 
10, 15 และ 20 % จะเห็นไดวาแคลลัสของออยทั้งสองพันธุที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ไมมีการเติม PEG แคลลัสท่ีไดมีน้ำหนักสดและขนาดเสนผานศูนยกลางมากท่ีสุด และจะ
เห็นไดวาน้ำหนักสดและขนาดเสนผานศูนยกลางของแคลลัสลดลงเมื่อไดรับ PEG ในระดับความเขมขนที่มากข้ึน หลังจากนั้น
วิเคราะหปริมาณโพรลีน และแอคติวิตีของเอนไซม CAT APX SOD พบวา ทุกระดับความเขมขนของ PEG ที่ใหมีผลตอการสะสม
โพรลีน และมีแอคติวิตีของเอนไซม CAT APX และ SOD เพ่ิมมากข้ึน โดยออยพันธุขอนแกน 3 มีปริมาณโพรลีน และแอควิตีของ
เอนไซม CAT APX และ SOD มากกวาออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำไปใชในการคัดเลือกออยที่ทนตอสภาวะแลง
ไดในอนาคต 

คำสำคัญ: ออย สภาวะแลง โพรลีน 
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Abstract 

In the production of sugarcane to obtain high quantity and quality may be used high quality 

sugarcane cutting in terms of germination, vigor and disease free, as well as adaptation to tolerate drought 

stress. The objective of this experiment was to study the induction of shoots and roots of sugar cane callus 

when cultured on a synthetic medium with different plant growth regulators and to assess drought tolerance 

in the cultivation of sugar cane callus. The experiment launched by using shoot tip of the sugar cane 

approximately 0.5-1 mm in size, of two cultivars sugarcane i.e. Khon Kaen 3 cultivars and Suphanburi 50 

cultivars that they were cultured on MS media containing 3 mg/l 2, 4-D and 0.5 mg/l kinetin for callus 

induction at 25°C and light intensity 2000 lux, 16 hours of light per day. For 4 weeks, it was found that callus 

can be induced in both cultivars which obtained a white color and friable callus. Then, callus was cultured on 

MS media containing 3 mg/l 2,4-D 3 mg/l and 0.5 mg/l kinetin together with PEG 6000 at the concentration 0, 

5, 10, 15 and 20 % for 4 weeks. From the result, it showed that callus of both sugarcane cultivars that they 

cultured on MS medium containing 3 mg/l 2, 4-D and 0.5 mg/l kinetin without PEG, obtained the highest fresh 

weight and callus diameter. On the other hand, the fresh weight and callus diameter decreased when 

receiving PEG 6000 at higher concentrations. The analysis of the amount of proline and activity of the CAT 

APX SOD enzyme showed that all concentrations of PEG resulted in the accumulation of proline and the 

activity of the CAT APX and SOD enzymes. Khon Kaen 3 cultivars had the proline content and activity of the 

enzyme CAT APX and SOD more than Suphanburi 50 cultivars. From the results, this technique can be 

applied to select sugarcane cultivars that was resistant to drought stress. 

Keywords: sugarcane, drought stress, proline  

1. บทนำ
ออย เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในหลาย ๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียอาจถือเปนแหลงปลูกออย

แหลงใหญที่สุดของโลก โดยสามารถผลิตออยไดประมาณ 44 เปอรเซ็นตของผลผลิตออยทั่วโลก (ประเสริฐ ฉัตรวชิรวงษ , 2542) 
สำหรับประเทศไทยจัดเปนประเทศผูสงออกน้ำตาลรายใหญซึ่งติด 1 ใน 5 ของโลก โดยสามารถผลิตน้ำตาลไดปละ 4.0-5.5 ลาน
ตัน และใชบริโภคภายในประเทศประมาณ 1.7 ลานตัน สวนที่เหลือจะสงไปขายยังตางประเทศและนำรายไดเขาสูประเทศปละไม
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นอยกวา 30,000 ลานบาท (พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน, 2541) นอกจากนี้ในป พ.ศ. 2552 มีรายงานการสงออกสินคาท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมออยและน้ำตาลทรายรวมทั้งส้ิน 5 ,052,570 ตัน ซึ่งคิดเปนมูลคาการสงออกประมาณ 61,586 ลานบาท (สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2552)  อยางไรก็ตามเกษตรกรผูปลูกออยมักประสบกับปญหาการระบาดของโรคแมลงศัตรูในแปลงปลูก 
ความแปรปรวนของสภาพแวดลอม เชน ความแหงแลงของอากาศ ความแปรปรวนของฝน และการใชสารเคมีในดิน เปนตน ทำให
ความอุดมสมบูรณของดินเส่ือมลงอยางรวดเร็ว จากขอมูลพบวาในพื้นที่ปลูกออยในเขตน้ำฝนทั่วประเทศ จะมีผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 10 ตันตอไร บางครั้งผลผลิตที่ไดไมแนนอนเนื่องจากฝนแลงทำใหกระทบตอผลผลิตและรายไดของเกษตรกร หากมีการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุออยใหทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะลักษณะทนแลง จะชวยเพ่ิมผลผลิตและมูลคาตอไรสูงขึ้น 
ทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาที่มีศักยภาพและเปนไปได คือ การนำเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมาใชในการคัดเลือกออยทน
แลง  (รงรอง หอมนวล และคณะ, 2553) ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชถือเปนเปนอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถใชในการขยายพันธุพืชให
มีศักยภาพสูงได เนื่องจากสามารถขยายพันธุพืชเพื่อผลิตตนพันธุไดเปนจำนวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถผลิตตนพันธุที่
ปลอดโรค และไดตนที่มีลักษณะคงเดิมทุกประการ สามารถนำวิธีการนี้ไปเพาะขยายพันธุและเพิ่มปริมาณประชากรของตนพื ชที่
ตองการได (อุดม นวพานิช, 2549) โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการคัดเลือกลักษณะทนแลงของแคลลัสออยโดย
การใชสารโพลีเอ็ททีลีนไกลคอล (polyethylene glycol)  ในความเขมขนตาง ๆ ที่ทำใหเกิดสภาวะขาดน้ําในอาหารเพาะเลี้ยง
แคลลัสออย และคัดเลือกแคลลัสออยที่สามารถรอดชีวิตหรือมีแนวโนมทนตอสภาวะขาดน้ำ และนำมาทดสอบหาความสัมพันธกับ
ความสามารถของกลไกการปองกันตัว (defense mechanism) ของพืชจากอันตรายท่ีเกิดจากภาวะแลง โดยศึกษาจากกิจกรรม
ของเอนไซม superoxide dismutase (SOD) , catalase (CAT) และ ascorbate peroxidase (APX) รวมถึงปริมาณของโพรลีน 
(proline) และโปรตีน (protein)  ซึ่งเทคนิคที่ไดจะใชเปนแนวทางในการคัดเลือกลักษณะพันธุออยท่ีทนตอสภาวะขาดน้ําไดใน
เบื้องตนและสามารถนำไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุออยใหสามารถในการทนภาวะเครียดที่เกิดข้ึนเนื่องมาจากภาวะ
แลง และนำไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาสายพันธุออยและเพิ่มมูลคาในเชิงเกษตรกรรมและในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อใหไดพันธุที่ทนตอ
สภาวะขาดน้ำ (หรือทนแลง) ได  

2. วธิีดำเนินการวิจัย
2.1 การเพาะเลี้ยงปลายยอดออยเพ่ือชักนำใหเกิดแคลลัส 
สายพันธุออยที่ใชในการศึกษาไดแกพันธุขอนแกน (KK3) และสุพรรณบุรี 50 ซึ่งเปนพันธุที่มีการสงเสริมใหเพาะปลูก 

(สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย, 2556) โดยนำปลายยอดออยมาฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยใชคลอรอกซ 10 เปอรเซ็นต 
และ 5 เปอรเซ็นต ที่เติมยาจับใบ (tween 20) 1-2 หยด แชนานประมาณ 10 นาที และ 5 นาที ตามลำดับ จากนั้นลางคลอรอกซ
ออกดวยน้ำกลั่นที่ฆาเช้ือแลว 2 ครั้ง นำสวนนี้มาลอกกาบใบออกจนถึงปลายยอด เพื่อตัดปลายยอดใหมีขนาดประมาณ 0.5 -1 
มิลลิเมตร นำปลายยอดมาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร (ดัดแปลงจาก 
Rao and Jabeen, 2013) เพื่อชักนำใหเกิดแคลลัส สังเกตการเจริญเติบโตเปนเวลา 4 สัปดาห เพาะเลี้ยงในหองที่ควบคุมอุณภูมิ 
25±2 องศาเซลเซียส ความเขมแสง 2,000 ลักซ ใหแสงสวางเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน   

2.2 การคัดเลือกแคลลัสออยพันธุตางๆ ในอาหารที่เติม PEG  
นำแคลลัสน้ำหนักประมาณ 250±10 กรัม ที่ไดมาเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 

kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  ที่เติม PEG 6,000 ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันคือ 0,5 , 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นต  
เพาะเล้ียงเปนเวลา 4 สัปดาห  หลังจากนั้นยายแคลลัสลงในอาหารเดิม จำนวน 2 ครั้ง  ทุก ๆ 4 สัปดาห บันทึกลักษณะการเจริญ
ของแคลลัสที่มีความทนตอสภาวะขาดน้ำตามวงรอบท่ีเพาะเลี้ยง (culture cycle) โดยบันทึกลักษณะแคลลัสที่เปล่ียนแปลงไป 
สังเกตการตายของแคลลัส เพาะเล้ียงในหองที่ควบคุมอุณภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  ความเขมแสง 2 ,000 ลักซ ใหแสงสวางเปน
เวลา 16 ชั่วโมงตอวัน แคลลัสที่มีความทนตอสภาพขาดน้ำจะถูกพิจารณาใหเปนแคลลัสสายพันธุออยที่ทนตอ PEG ที่ให และจะ
นำไปชักนำใหเกิดยอดและรากตอไป   

2.3 การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของแคลลัสออยพันธุตาง ๆ ในอาหารที่เติม PEG 
2.3.1) การวิเคราะหปริมาณโพรลีนในแคลลัสออย 
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            ในการวัดปริมาณโพรลีน (หนวยเปนไมโครกรัม/กรัมน้ำหนักสด) วิเคราะหตามวิธีการของ Bates et al., (1973) โดย 
เตรียมสารละลายโพรลีนมาตรฐานเขมขน 0, 3.75, 7.5, 15 และ 30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากสารละลายโพรลีนมาตรฐาน  
6 มิลลิกรัม/ลิตร โดยเจือจางดวย 3เปอรเซ็นต sulfosalicylic acid แลวนำสารละลายโพรลีนมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอด
ทดลองและทำการทดลองเหมือนสารละลายตัวอยางพืช จากน้ันชั่งตัวอยางแคลลัส ประมาณ 500 มิลลิกรัม บดกับ 3 เปอรเซ็นต 
sulfosalicylic acid ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร และนำไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 1,000 g เปนเวลา 10 นาที นำสารละลายสวนใส
ที่กรองได 1 มิลลิลิตร ใสในหลอดทดลองเติม acid-ninhydrin ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และ glacial acetic acid ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร เขยาสารละลายใหเขากันแลวนำไปใหความรอนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง และสิ้นสุดปฏิกิริยาที่
อางน้ำแข็ง นำ reaction mixture ที่ไดเติม toluene ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เขยาประมาณ 15-20 วินาที สารละลายจะเกิดการ
แยกตัวออกจากกันเปนชั้นบนและชั้นลาง ดูดสารละลายสวนบนออกจากหลอดทดลอง แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวย uv-vis 
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร โดยมี toluene เปน blank แลวนำไปคำนวณหาปริมาณโพรลีนใน
สารละลายตัวอยางพืช โดยใชวิธีเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานโพรลีน 
          2.3.2) การวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), superoxide 
dismutase (SOD) และโปรตีน 
         นำแคลลัสของออยมาวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม CAT, APX, SOD และโปรตีน โดยดัดแปลงจาก Sunohara and 
Matsumoto (2004) โดยสกัดเอนไซม (enzyme extraction) ภายใตอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยนำตัวอยางแคลลัสออยหนัก 
1 กรัม ใสในโกรงบดแชเย็นที่มีไนโตรเจนเหลว แลวเติมสารละลายสกัด (extraction solution) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ซึ่ง
สารละลายสกัดประกอบดวย 25 mM potassiumphosphate buffer (pH 7.8), 0.4 mM EDTA, 1 mM ascorbic acid และ 2
เปอรเซ็นต PVPP เมื่อบดเขากันดีแลวนำไปเหว่ียงตกตะกอนท่ีความเร็ว 15,000 x g ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 
นาที แลวนำสวนของเหลวใส (supernatant) มากรองดวยกระดาษกรอง Whatman No. 1 นำสวนของเหลวใสที่ผานการกรองซ่ึง
เปน crude enzyme ไปใชในขั้นตอนการวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม CAT, APX และ SOD โดยตรวจสอบการทำงานของ
กิจกรรมเอนไซม CAT ตามวิธีของ Beers and Sizer (1951) โดยที่สารละลายสารต้ังตนมีปริมาตร 1 มิลลิลิตร ประกอบดวย 50 
mM potassium phosphate buffer (pH 7.0 ใน 100 mM H2O2) ปริมาตร 0.90 มิลลิลิตร และสารสกัดเอนไซม 0.05 มิลลิลิตร 
วัดอัตราการลดลงของ H2O2 ที่ความยาวคล่ืน 240 นาโนเมตร โดยที่ 1 ยูนิตของเอนไซม CAT คือ การลดลงของ H2O2 1 ไมโคร
โมลตอนาที สำหรับการตรวจสอบการทำงานของกิจกรรมเอนไซม APX ตามวิธีของ Nakano and Asada (1981) โดยที่
สารละลายสารตั้งตนมีปริมาตร 50 มิลลิลิตร ประกอบดวย 50 mM sodium phosphate buffer (pH 7.0) ปริมาตร 48.6 
มิลลิลิตร, 100 mM EDTA ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร, 11.6 mM H2O2 ปริมาตร 0.75 มิลลิลิตร, 100 mM ascorbic acid ปริมาตร 
0.25 มิลลิลิตร) เติม substrate solution 200 ไมโครลิตร วัดดวย microplate reader ที่ความยาวคล่ืน 290 นาโนเมตร โดยที่ 1 
ยูนิตของเอนไซม คือ 1 ไมโครโมล การเกิดออกซิเดชั่นของกรดแอสคอรบิก (ascorbate oxidation) ตอนาที สวนการวิเคราะห
กิจกรรมของเอนไซม SOD (SOD activity assay) โดยตรวจสอบการทำงานของกิจกรรมเอนไซม SOD ตามวิธีของ Foster and 
Hess (1980) โดยท่ีสารละลายสารต้ังตนมีปริมาตร 1 มิลลิลิตร ประกอบดวย 216 mM potassium phosphate buffer (pH 
7.8) ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร, 1.1 mM cytochrome c จาก equine heart ปริมาตร 0.01 มิลลิลิตร, 0.108 mM xanthine, 
0.3125 unit/มิลลิลิตร of xanthine oxidase ปริมาตร 0.05 มิลลิลิตร, น้ำกลั่น ปริมาตร 0.68 มิลลิลิตร และสารสกัดเอนไซม 
0.005 มิลลิลิตร วัดอัตราการลดลงของ cytochrome c ที่ความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร โดยที่ 1 ยูนิตของเอนไซม  SOD ถูก
ยับย้ังโดย 50เปอรเซ็นต ที่ควบคุมอัตราการสรางโดยเอนไซม xanthine oxidase ในการลดลงของ cytochrome c ที่ 25 องศา
เซลเซียล 
             2.3.4) วิธีการประเมินผล/สังเคราะหขอมูล 
             นำขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหผลทางสถิติ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองปจจัย (two-way 
analysis of variance) โดยปจจัยที่ 1 คือ พันธุออย และปจจัยที่ 2 คือ ระดับความเขมขนของ PEG ที่แตกตางกัน และทดสอบ
ความแตกตางคาเฉลี่ยของพารามิเตอรตาง ๆ โดยใช Duncan’s multiple range test (DMRT) โดยใชโปรแกรมสำเรจ็รูป SPSS  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

194 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 
 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
    3.1 การเพาะเล้ียงปลายยอดออยเพื่อชักนำใหเกิดแคลลัส 
         จากการนำปลายยอดออนที่มีใบมวน ขนาดความยาวประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร ของออยพันธุขอนแกน 3 และสุพรรณบุรี 
50 มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 3  มิลลิกรัมตอลิตร  รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร  เปนเวลา 4 สัปดาห 
เพื่อชักนำใหเกิดแคลลัส ของออยทั้ง 2 พันธุ ปรากฏวามีแคลลัสสีขาวนวลเกิดขึ้น และมีการเกาะกันหลวม (friable callus) (ตาม
ภาพที่ 1)  
 

                      

    ภาพที่ 1 การชักนำใหเกิดแคลลัสจากการเพาะเล้ียงปลายยอดท่ีมีใบมวนของออยท้ัง 2 พันธุ บนอาหารสูตร MS ที่เติม  
                2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 4 สัปดาห  
                ก) พันธุสุพรรณบุรี 50   ข) พันธุขอนแกน 3  
     
3.2 น้ำหนักสดและขนาดเสนผานศูนยกลางของแคลลัส 
         จากการทดลองพบวา เมื่อเพาะเลี้ยงแคลลัสออยพันธุขอนแกน 3 บนอาหารสูตรที่ไมเติม PEG แคลลัสมีน้ำหนักสดมาก
ที่สุดเทากับ 0.3650 ±0.0327 มิลลิกรัม แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับแคลลัสท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 

มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 5เปอรเซ็นต (0.2820  0.1273 มิลลิกรัม) แตมี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ (ตารางที่ 1) สวนออยพันธุสุพรรณบุรี 50 พบวาเม่ือเพาะเลี้ยง
แคลลัสบนอาหารหารสูตรที่ไมเติม PEG มีน้ำหนักสดของแคลลัสมากท่ีสุดเทากับ 0.2670  0.1161 มิลลิกรัม แตไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
และเติม PEG 6000 5เปอรเซ็นต (0.2150  0.1898 มิลลิกรัม) แตมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลอง
อื่นๆ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุจะเห็นไดวา แคลลัสของออยพันธุขอนแกน 3 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 
2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 ในทุกระดับความเขมขน มีน้ำหนักสดของ
แคลลัสมากกวาแคลลัสของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 (ตารางที่ 1)  
        สำหรับขนาดเสนผานศูนยกลางของแคลลัส ในออยพันธุขอนแกน 3 พบวาเมื่อเพาะเลี้ยงแคลลัสบนอาหารสูตรที่ไมเติม PEG 

แคลลัสมีขนาดเสนผานศูนยกลางมากที่สุดเทากับ 2.8  1.647 เซนติเมตร และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุด
การทดลองอ่ืน ๆ (ตารางที่ 1) สวนออยพันธุสุพรรณบุรี 50 เมื่อเพาะเล้ียงแคลลัสบนอาหารหารสูตรท่ีไมเติม PEG แคลลัสมีขนาด
เสนผานศูนยกลางมากท่ีสุดเทากับ 2.0 3.091 เซนติเมตร และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองอ่ืน ๆ 
(ตารางท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุจะเห็นไดวา แคลลัสของออยพันธุขอนแกน 3 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม  
2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 ในทุกระดับความเขมขน แคลลัสมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางมากกวาแคลลัสของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 (ตารางที่ 1)  
 
 

 
 
 

(ก) (ข) 
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ตารางท่ี 1  น้ำหนักสดและขนาดเสนผานศูนยกลางของแคลลัสออยทั้ง 2 พันธุ ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D  
               3 มิลลิกรัมตอลิตร และ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PEG ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันเปนเวลา 
               4 สัปดาห  

พันธุ PEG น้ำหนักสดของ callus (มิลลิกรัม) ขนาดเสนผานศูนยกลางของแคลลัส 
(เซนติเมตร)  

ขอนแกน 3 0  0.3650  0.0327aA 2.8  1.647aA

5 0.2820  0.1273aB 2.0  1.841bB

10 0.1900  0.0865bCD 1.8 0.699bcBC

15 0.1780  0.2794cD 1.6 0.919cC

20 0.1720  0.0940cD 1.2 1.350dD

สุพรรณบุรี 50 0  0.2670  0.1161aB 2.0 3.091aB

5 0.2150  0.1898abC 1.6 3.155bC

10 0.1670  0.3013bD    1.4 0.422bcCD

15 0.1550  0.1777bcD 1.2 1.075cD

20 0.1420  0.649bcD 1.0 2.199cE

หมายเหตุ – ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กทีต่างกันในสดมภเดียวกัน (ในออยพันธุเดียวกัน) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 
               และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่ตางกันในสดมภเดียวกัน (ในออยระหวางพันธุ) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 

 ภาพที่ 2 ลักษณะของแคลลัสออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
             และ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PEG ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันเปนเวลา 4 สัปดาห 

ภาพที่ 3 ลักษณะของแคลลัสออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร 
           และ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PEG ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันเปนเวลา 4 สัปดาห 

PEG 20

PEG 20control PEG 5 PEG 10 PEG 15

control PEG 5 PEG 10 PEG 15
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3.3 การศึกษาลักษณะทางชีวเคมีของแคลลัสออยพันธุตาง ๆ ในอาหารที่เติม PEG 
       3.3.1 การวิเคราะหปริมาณโพรลีนในแคลลัสออย 

เม่ือเพาะเลี้ยงแคลลัสของออยทั้งสองพันธุบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG ในระดับความเขมขนท่ีแตกตางกันเปนเวลา 4 สัปดาห  พบวาทุกระดับความเขมขนของ PEG มีผล
ตอการสะสมโพรลีนในแคลลัสของออยทั้ง 2 พันธุ โดยการสะสมโพรลีนในแคลลัสออยที่ไดรับ PEG แตละระดับความเขมขนมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยในออยพันธุขอนแกน 3 เม่ือเพาะเลี้ยงแคลลัสบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 ที่ระดับความเขมขน 20 เปอรเซ็นต แคลลัสที่
เพาะเลี้ยงมีปริมาณโพรลีนมากท่ีสุดเทากับ 9.0837±0.07005 ไมโครกรัม/น้ำหนักสด และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรอ่ืน ๆ ในออยพันธุสุพรรณบุรี 50 พบวา แคลลัสท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไดรับ PEG ในระดับ
ความเขมขนสูง จะมีปริมาณโพรลีนในแคลลัสมากข้ึนตามระดับความเขมขนของ PEG โดยจะเห็นไดวาท่ีระดับความเขมขนของ 
PEG 20 เปอรเซ็นต แคลลัสที่เพาะเลี้ยงมีปริมาณโพรลีนมากท่ีสุดเทากับ6.7862±0.1004 ไมโครกรัม/น้ำหนักสด แตไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 
และเติม PEG 15 เปอรเซ็นต โดยมีปริมาณโพรลีนเทากับ 5.9410±0.1834  ไมโครกรัม/น้ำหนักสด และมีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรอื่น  ๆ เม่ือเปรียบเทียบระหวางพันธุจะเห็นไดวา แคลลัสของออยพันธุ
ขอนแกน 3 ที่เติม PEG 6,000 ในทุกระดับความเขมขน มีปริมาณโพรลีนมากกวาแคลลัสของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ในทุกระดับ
ของความเขมขนของ PEG (ตารางท่ี 2)  

ตารางท่ี 2 ปรมิาณโพรลีนในแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร และ kinetin 0.5 มิลลิกรัม 
              ตอลิตร รวมกับ PEG ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันเปนเวลา 4 สัปดาห ในออยทั้ง 2 พันธุ 
              (Mean ± Standard error)  

พันธุ PEG ปริมาณโพรลีน  
(ไมโครกรัม/กรัมน้ำหนักสด) 

ขอนแกน 3 0  1.6660±0.04621aA 
5 2.7521±0.1200bB 
10 3.7227±0.1443cBC 
15 7.3968±0.1200dD 
20 9.0837±0.07005eE 

สุพรรณบุรี 50 0  1.8047±0.0611aA 
5  2.1282±0.0693aAB 
10 2.9601±0.0800bB 
15 5.9410±0.1834cC 
20 6.7862±0.1004cD 

หมายเหตุ – ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กทีต่างกันในสดมภเดียวกัน (ในออยพันธุเดียวกัน) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 และ  
                ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่ตางกันในสดมภเดียวกัน (ในออยระหวางพันธุ) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 

   3.3.2 ผลของ PEG ตอแอกติวิตีของ CAT  

จากการทดลองจะเห็นไดวา เมื่อเพาะเล้ียงแคลลัสของออยทั้งสองพันธุบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG ในระดับความเขมขนท่ีแตกตางกันเปนเวลา 4 สัปดาห  พบวา ทุกระดับ
ความเขมขนของ PEG ที่ใหมีผลตอแอกติวิตีของ CAT ในแคลลัสของออยทั้ง 2 พันธุ โดยมีแอคติวิตีของ CAT เพิ่มมากข้ึนตาม
ระดับความเขมขนของ PEG ที่มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และแอคติวิตีของ CAT จะเพิ่มสูงขึ้นมากกวาแคลลัสออยท่ี
ไดรับ PEG ในระดับความเขมขนที่ต่ำกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ในออยพันธุขอนแกน 3 เม่ือเพาะเลี้ยงแคลลัสบน
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อาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 20 เปอรเซ็นต 
แคลลัสที่เพาะเลี้ยงมีแอคติวิตีของ CAT มากที่สุดเทากับ 177.9480±7.5040 μmole H2O2 decomposed/mg protein • min 
และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเล้ียงบนอาหารสูตรอื่น  ๆ (ตารางท่ี 3) ในออยพันธุสุพรรณบุรี 50 
เม่ือเพาะเล้ียงแคลลัสบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 
6 ,000 20  เปอร เซ็นต  แคลลัสที่ เพาะเลี้ ยงมีแอคติวิตีของ CAT มากท่ีสุด เท ากับ  121.6556±5.7110 μmole H2O2 
decomposed/mg protein • min ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารท่ีไดรับ PEG 15 เปอรเซ็นต 
โดยมีแอคติวิตีของ CAT เทากับ 112.5246±5.7065 μmole H2O2 decomposed/mg protein • min แตมีความแตกตางอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุจะเห็นไดวา แคลลัสของออยพันธุ
ขอนแกน 3 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่เติม PEG 
6,000 ในทุกระดับความเขมขน มีแอคติวิตีของ CAT มากกวาแคลลัสของออยพนัธุสุพรรณบุร ี50 ในทุกระดับของความเขมขนของ 
PEG (ตารางที่ 3)  

ตารางท่ี 3 แอกติวิตีของ CAT, APX และ SOD ในแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร และ 
              kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PEG ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันเปนเวลา 4 สัปดาห ในออยทั้ง 2 พันธุ 
              (Mean ± Standard error)  

พันธุ PEG แอกติวิตีของ CAT  

( mole H2O2 decomposed/ 
mg protein • min) 

แอกติวิตีของ APX  
(nmole L-ascorbic acid 

decomposed/mg protein • min) 

แอกติวิตีของ SOD 
(Unit mg-1 protein) 

ขอนแกน 3 0  44.2044±0.0145aA 63.1239±0.0208aA 4.2543±0.2111aBC 
5    86.0201±7.4478abBC 122.8368±10.6354bcC 4.5086±0.0541abC 
10 124.0035±7.5599bC 177.0770±10.7955cCD 4.6512±0.3037abC 
15 160.4825±0.0643cE 229.1691±0.0919dD 4.8774±0.0586bD 
20 177.9480±7.5040dF 254.1098±10.7158dE 4.9350±0.0647bD 

สุพรรณบุรี 50 0  41.5589±5.7489aA 59.3461±8.2095aA 2.9413±0.1151aA 
5 59.3790±7.3758bD 84.7932±10.5327bB 3.5702±0.1987aB 
10 74.6931±2.4971cE 106.6618±3.5659cBC 3.9745±0.1154bB 
15 112.5246±5.7065dF 160.6851±8.1489dC 4.5607±0.1242cC 
20 121.6556±5.7110dF 173.7242±8.1554dCD  4.7800±0.1202dCD 

หมายเหตุ – ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กทีต่างกันในสดมภเดียวกัน (ในออยพันธุเดียวกัน) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 และ 
                ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่ตางกันในสดมภเดียวกัน (ในออยระหวางพันธุ) แสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 

3.3.3 ผลของ PEG ตอแอกติวิตีของ APX  
ในออยพันธุขอนแกน 3 เมื่อเพาะเล้ียงแคลลัสบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 

มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 ในระดับความเขมขนที่แตกตางกัน พบวาแคลลัสที่เพาะเล้ียงบนอาหารที่เติม PEG 20
เปอร เซ็นต  แคลลัสที่ เพ าะเลี้ ย งมี แอคติ วิตี ของ  APX มากที่ สุ ด เท ากับ  254.1098±10.7158 nmole L-ascorbic acid 
decomposed/mg protein • min ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่ไดรับ PEG 15 เปอรเซ็นต 
โดยมีแอคติวิตีของ APX  เทากับ 229.1691±0.0919 nmole L-ascorbic acid decomposed/mg protein • min แตมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรอื่น ๆ (ตารางที่ 3) ในออยพันธุสุพรรณบุรี พบวาแคลลัสท่ี
เพาะเลี้ยงบนอาหารท่ีเติม PEG 20 เปอรเซ็นต แคลลัสที่เพาะเล้ียงมีแอคติวิตีของ APX มากที่สุดเทากับ 173.7242±8.1554 
nmole L-ascorbic acid decomposed/mg protein • min ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่
ไดรับ PEG 15 เปอรเซ็นต โดยมีแอคติวิตีของ APX เทากับ 160.6851±8.1489 nmole L-ascorbic acid decomposed/mg 
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protein • min แตมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเล้ียงบนอาหารสูตรอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
พันธุจะเห็นไดวา แคลลัสของออยพันธุขอนแกน 3 ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่เติม PEG 6,000 ในทุกระดับความเขมขน มีแอคติวิตีของ APX มากกวาแคลลัสของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 
ในทุกระดับของความเขมขนของ PEG (ตารางที่ 3)  

3.3.4 ผลของ PEG ตอแอกติวิตีของ SOD 
            ในออยพันธุขอนแกน 3 เมื่อเพาะเล้ียงแคลลัสบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร ที่เติม PEG 20 เปอรเซ็นต แคลลัสที่เพาะเลี้ยงมีแอคติวิตีของ SOD มากที่สุดเทากับ 4.9350±0.0647 Unit mg-1 
protein แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเล้ียงบนอาหารท่ีไดรับ PEG 15เปอรเซ็นต, 10 เปอรเซ็นต และ 5
เปอรเซ็นต โดยมีแอคติวิตีของ SOD  เทากับ 4.8774±0.058, 4.6512±0.3037 และ 4.5086±0.0541  Unit mg-1 protein 
ตามลำดับ สวนในออยพันธุสุพรรณบุรี 50 เมื่อเพาะเล้ียงแคลลัสบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 
kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร และเติม PEG 6,000 20 เปอรเซ็นต แคลลัสที่เพาะเลี้ยงมีแอคติวิตีของ SOD มากท่ีสุดเทากับ 
4.7800±0.1202 Unit mg-1 protein และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรอื่น ๆ 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางพันธุจะเห็นไดวา แคลลัสของออยพันธุขอนแกน 3 ที่เพาะเล้ียงบนอาหาร สูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ kinetin 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ที่เติม PEG 6,000 ในทุกระดับความเขมขน มีแอคติวิตีของ SOD มากกวา
แคลลัสของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ในทุกระดับของความเขมขนของ PEG (ตารางที่ 3)  

4. บทสรุป
จากการเพาะเลี้ยงแคลลัสออยทั้ง 2 พันธุบนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร และ kinetin 0.5 มิลลิกรัม

ตอลิตร รวมกับ PEG ในระดับความเขมขนที่แตกตางกัน เปนเวลา 4 สัปดาห  ไดผลการทดลองดังนี้ 1) น้ำหนักสดและขนาดเสน
ผานศูนยกลางของแคลลัสมีคามากที่สุดเมื่อเพาะเล้ียงในชุดควบคุมที่ไมมีการเติม PEG 6,000 2) ปริมาณโพรลีนในแคลลัสออยพันธุ
ขอนแกน 3 ที่เติม PEG 6,000 ทุกระดับความเขมขน มีปริมาณโพรลีนมากกวาแคลลัสออยพันธุสุพรรณบุรี 50 3) ทุกระดับความ
เขมขนของ PEG มีผลตอแอกติวิตีของ CAT, APX และ SOD ในแคลลัสของออยทั้ง 2 พันธุ  4) แคลลัสของออยพันธุขอนแกน 3 ที่
เติม PEG 6,000 ทุกระดับความเขมขน มีแอคติวิตีของเอนไซมมากกวาแคลลัสของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 จากการทดลองในครั้งนี้ 
สามารถสรุปไดวา ออยพันธุขอนแกน 3 มีความทนทานตอภาวะขาดน้ำหรือภาวะเครียดน้ำ (water stress) ไดดีกวาออยพันธุ
สุพรรณบุรี 50 

5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ที่เอื้อเฟอสถานท่ีและอุปกรณสำหรับ

การทำวิจัยในครั้งนี้ 
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ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหวางการหมักปลาสม 
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*ผูรับผิดชอบบทความ: email kphromthep@kru.ac.th

บทคัดยอ 

การหมักเปนวิธีการถนอมอาหารประเภทหนึ่ง ปลาสมถือเปนผลิตภัณฑอาหารหมักแบบดั้งเดิม มีสวนประกอบท่ี
สำคัญในการผลิตปลาสม ไดแก ปลาน้ำจืด เกลือ ขาวสวยหรือขาวนึ่ง และกระเทียม จากนั้นนำไปหมักในภาชนะปดสนิทเปน
เวลานาน 5-7 วัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตปลาสม โดยใชกลาเช้ือผสมของแบคทีเรียทีส่รางกรดแลคติก ระหวาง  
Lactobacillus plantarum TISTR 543 และ  Lactobacillus fermentum TISTR 055 ในอ ัตราส วน  1:1 ท ี ่ ระด ับ  2 
เปอรเซ็นต และจากการศึกษาการผลติปลาสมจากปลาน้ำจืดตางชนิดกัน 4 ชนิด ไดแก ปลานิล ปลาย่ีสก ปลากระมัง และปลา
ตะเพียน ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี และจากผลการวิเคราะหคลักษณะทางเคมีและระดับของแบคทีเรียแลคติกของ
ตัวอยางปลาสม 4 ชนิด มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่คลายคลึงกันในระหวางหมักเปนเวลา 6 วัน โดยคาความเปนกรด-ดางมี
แนวโนมที่ลดลง  ในขณะท่ีปริมาณกรดแลคติก และปริมาณแบคทีเรียแลคติกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และภายหลังการหมัก 6 วัน 
ตัวอยางปลาสม มีคาความเปนกรด-ดางต่ำกวา 4.50 มีปริมาณกรดแลคติก มากกวา 1.65 เปอรเซ็นต และปริมาณแบคทีเรีย
แลคติกอยูในชวงประมาณ 8.0 log cfu/g นอกจากนี้ปลาสมที่หมักจากปลาน้ำจืดทั้ง 4 ชนิด มีคุณภาพทางดานเชื้อจุลินทรีย
เปนไปตามเกณฑกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 26/2557) 

คำสำคัญ: ปลาหมัก ปลาสม แบคทีเรียแลคติก 
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Chemical properties and Lactic acid bacteria growth characteristics among 
Plaa-som fermentation period of freshwater fish in Kanchanaburi Province 

Karan Phromthep1*, Natnicha Thaweeseang1, Suwimon Katakul Rekers1 
Phinthida Na Thaisong1  and Jindarat Tokamolthom1 

1Department of Food Science and Technology, Faculty of Science and Technology, 
Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi 

*corresponding author: email kphromthep@kru.ac.th

Abstract 

Fermentation is one of methods of food preservation. Plaa-som is a traditional fermented food 
product.  There are some major ingredients, including freshwater fish, salt, cooked rice and garlic, then are 
mixed and left to fermentation for 5-7 days in sealed container. This research aimed to study Plaa-som 
production by mixing of two lactic acid bacteria (LAB) strains Lactobacillus plantarum TISTR 543 and 
Lactobacillus fermentum TISTR 055 with ratio 1:1 and 2 percent additional. The results of the productions 
of Plaa-som were made from four various kinds of freshwater fish cultured in Kanchanaburi Province 
including Nile Tilapia, Jullien's golden-price carp, Smith's barb and Silver barb to the changes of pH value 
and LAB level were observed. The results showed that the analyzed parameters from four Plaa-som 
samples such as chemical properties and Lactic acid bacteria level had the similar trend during 6 days of 
fermentation period. There was decreased a pH value, while the percent titratable acidity (lactic acid) and 
Lactic acid bacteria (LAB) increased.  After 6 days of fermentation, the products showed pH value lower 
than 4.50, the percent titratable acidity (lactic acid) higher than 1.65 percent and LAB number about 8.0 log 
cfu/g.  Additionally, Plaa-som products were produced by four different kinds of freshwater fish had the 
microbial quality according to the Thai Community Product Standard (CPS 26/2014).      

Keywords: Fermented fish, Plaa-som, Lactic acid bacteria 

1. บทนำ
ปลาสมเปนผลิตภัณฑอาหารหมักที่ผลิตไดจากเชื้อแบคทีเรียที่สรางกรดแลคติก เปนการผลิตอาหารแบบดั้งเดิมที่

แพรหลายออกไปทั่วภูมิภาคของทวีปเอเชีย สำหรับในประเทศไทย ปลาสมเปนผลิตภัณฑปลาหมักที่ผลิตตามครัวเรือนใน
ทองถิ่นโดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซึ่งสวนประกอบของการผลิตปลาสมนั้นจะประกอบดวย 
ปลาน้ำจืด เกลือ ขาวนึ่ง (ขาวเจาหรือขาวเหนียว) และกระเทียม จากนั้นนำสวนผสมทั้งหมดมาผสมกัน และใสในภาชนะบรรจุ
ที่ปดสนิท นำไปหมักท่ีอุณหภูมิหอง (ประมาณ 30OC) เปนเวลา 5–7 วัน ภายหลังจากการหมัก ผลิตภัณฑปลาสมที่ผลิตไดจะ
มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ประมาณ 4.5 ปริมาณแบคทีเรียแลคติกที่ตรวจพบจะอยูระหวาง 7.0–9.0 log cfu/g ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับปริมาณของเกลือที่ใช ซึ่งปริมาณที่ใชมักจะใชอยูในชวงระหวาง 5–7 เปอรเซ็นต ในการผลิตปลาสมแบบดั้งเดิมการ
หมักจะเกิดขึ้นโดยอาศัยจุลินทรียที่มีอยูตามธรรมชาติในวัตถุดิบ คือ Lactic acid bacteria (LAB) หรือแบคทีเรียแลคติกเปน
สวนใหญ โดยคุณภาพของผลิตภัณฑจะขึ้นอยูกับชนิดของจุลินทรียและองคประกอบของวัตถุดิบ ซึ่งจะสงผลใหผลิตภัณฑที่
ผลิตไดมีคุณภาพไมแนนอน ไมสม่ำเสมอ ทำใหยากตอการควบคุมคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการขยายระดับกำลังการ
ผลิตขึ้นสูอุตสาหกรรมขนาดใหญ 

ดังนั้นหากมีการพัฒนากระบวนการในการหมักจะชวยทำใหคุณภาพของผลิตภัณฑมีความสม่ำเสมอ ลดระยะเวลาใน
การหมัก และลดความเสี่ยงที่การหมักจะเกิดความลมเหลว ตลอดจนควบคุมกระบวนการหมักใหไดผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน  
และการใชกลาเชื้อเริ่มตนของแบคทีเรียแลคติกบริสุทธิ์ในการผลิตปลาสมนั้นจะทำใหผลิตภัณฑปลาสมมีคุณภาพดีและ
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ปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการควบคุมหรือยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของเชื้อแบคทีเรียแลคติกดังกลาว
นั่นเอง  

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีบางประการ ไดแก คาความเปนกรด-ดาง และคาเปอรเซ็นตความ
เปนกรด รวมไปถึงศึกษาลักษณะการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในระหวางการหมักปลาสม จากปลาน้ำจืดในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยใชกลาเช้ือบริสุทธ์ิ 
 2.2 เพื่อศึกษาดัชนีคุณภาพทางดานจุลินทรียของผลิตภัณฑปลาสมภายหลังจากการหมัก 
3. ขอบเขตการวิจัย

3.1 เชื ้อแบคทีเรียแลคติก Lactobacillus plantarum TISTR 543 และ Lactobacillus  fermentum TISTR 
055 ไดมาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (Thailand MIRCEN) 

3.2 ตัวอยางปลาน้ำจืด ไดแก ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง และปลาตะเพียน ไดมาจากพื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี 
3.3 สถานท่ีทำการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกาญจนบุรี 

4. วิธดีำเนินการวิจัย
4.1. ศึกษาวิธีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑผลิตจากปลาในจังหวัดกาญจนบุรี ใหมีคุณภาพและปลอดภัย

      4.1.1 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง เปอรเซ็นตความเปนกรด และปริมาณแบคทีเรียแลคติก 
ในระหวางการหมักปลาสม ท่ีไดจากปลาน้ำจืดตางชนิดกัน 

 (1) วิธีการผลิตปลาสม (ดัดแปลงจาก ธนพันธ นาบัณฑิต, 2558 และ Paludan-Muller et al., 2001) 
   การเตรียมปลาสม โดยปลาน้ำจืด ไดแก ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง และปลาตะเพียน ใชปลาทั้งตัวลาง

และควักไสออก และหั่นเปนชิ้นแลวทำความสะอาดดวยน้ำ คลุกเคลากับเกลือ เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวลางดวยน้ำสะอาด นำ
ชิ้นปลาน้ำจืด มาเติมสวนผสมของเกลือสินเธาว (6 เปอรเซ็นต, w/w) ขาวเจา (10 เปอรเซ็นต, w/w) กระเทียมบด (10 
เปอรเซ็นต, w/w) แลวผสมใหเขากัน  เติมกลาเชื้อแบคทีเรียแลคติก โดยใชเชื้อผสมระหวาง Lactobacillus plantarum 
TISTR 543 และ Lactobacillus fermentum TISTR 055 อัตราสวน 1:1 ที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต แลวผสมใหเขากัน จากนั้น
บรรจุในถุงพลาสติกใส (Polypropylene: PP) มัดปากถุงใหสนิท แลวนำไปบมที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) 
เปนเวลา 6 วัน  

 (2) การวิเคราะหลักษณะทางเคมี และจุลินทรียของตัวอยางปลาสม ท่ีไดจากปลาน้ำจืดตางชนิดกัน 
           ภายหลังจากการผลิตปลาสม จะนำตัวอยางไปวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมี และการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดแลคติก ในระหวางการหมักปลาสม โดยสุมเก็บตัวอยางไปตรวจวิเคราะห ทุก ๆ 24 ช่ัวโมง  ไดแก 
1) คาความเปนกรด-ดาง (pH) ดวยเครื่อง pH meter 2) เปอรเซ็นตความเปนกรด (AOAC, 2000) 3) ตรวจนับจำนวนเช้ือ
แบคทีเรียแลคติก โดยเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS Agar (Piayura et al., 2017) 

 (3) แผนการทดลอง 
          การวิเคราะห คาความเปนกรด-ดาง เปอรเซ็นตความเปนกรด และจำนวนเชื้อแบคทีเรียแลคติก จะศึกษา

โดยใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design หรือ CRD) ปจจัย คือ ชนิดของปลาน้ำจืดที่
แตกตางกัน 4 ชนิด ไดแก ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง และปลาตะเพียน จากนั้นวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ทำการทดลอง 2 ซ้ำ  

 4.1.2 การวิเคราะหดัชนีคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางปลาสม ท่ีไดจากปลาน้ำจืดตางชนิดกัน 
       ภายหลังจากการหมักปลาสม เปนเวลา 6 วัน จากนั้นนำตัวอยางไปวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรียตาม 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ปลาสม มาตรฐานเลขท่ี มผช. 26/2557 
ไดแก 1) Staphylococcus aureus 2) Salmonella sp. 3) Clostridium perfringens 4) Bacillus cereus 5) Escherichia 
coli  (MPN method) และ 6) ยีสตและรา ตามวิธีการของ Bacteriological Analytical Manual (U.S. Food and Drug 
Administration., 2001) 
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5. ผลการทดลองและอภิปรายผล
ผลการทดลอง 

5.1 ศึกษาการเปล่ียนแปลงของคาความเปนกรด-ดาง เปอรเซ็นตความเปนกรด และปริมาณแบคทีเรียแลคติก 
ในระหวางการหมักปลาสม ท่ีไดจากปลาน้ำจืดตางชนิดกนั 

      จากสูตรการผลิตปลาสม กลาเชื้อแบคทีเรียแลคติกที่ใชในการทดลอง คือ แบคทีเรียแลคติก L. plantarum 
และ L. fermentum ในอัตราสวน 1:1 และปริมาณกลาเช้ือ 2 เปอรเซ็นต แลวนำมาใชสำหรับหมักปลาสมจากปลาน้ำจืดตาง
ชนิดกัน 4 ชนิด ไดแก ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง และปลาตะเพียน โดยไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-
ดาง เปอรเซ็นตความเปนกรด (กรดแลคติก) และปริมาณแบคทีเรียแลคติก ซึ่งจะแสดงในตางรางท่ี 1, 2 และ 3 ตามลำดับ 

ตารางที่ 1 คาความเปนกรด-ดาง ของตัวอยางปลาสม ที่ผลิตมาจากปลาน้ำจดืชนิดตาง ๆ ภายหลังการหมักเปนเวลา 6 วัน 

ระยะเวลา (วัน) 
คาความเปนกรด-ดาง 
ชนิดของปลาน้ำจืด 

ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง ปลาตะเพียน 

0 6.47±0.04a 6.59±0.04bc 6.65±0.04c 6.55±0.04b 

1 6.31±0.02a 6.36±0.02b 6.42±0.02c 6.32±0.02a 

2 5.77±0.01a 5.82±0.01b 5.88±0.01c 5.78±0.01a 

3 4.98±0.01a 5.03±0.01b 5.09±0.01c 4.99±0.01a 

4 4.72±0.01a 4.77±0.01b 4.83±0.01c 4.73±0.01a 

5 4.31±0.05a 4.36±0.05ab 4.42±0.05b 4.32±0.05a 

6 4.22±0.04a 4.27±0.04b 4.33±0.04b 4.23±0.04a 
   a,b.c..คาเฉลีย่ที่มีอักษรตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

จากตารางที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของคาความเปนกรด-ดางของตัวอยางปลาสมที่ผลิตจากปลาน้ำจืดแตกตางกัน 
4 ชนิด เห็นไดวาคาความเปนกรด-ดาง มีแนวโนมที่ลดลงตามลำดับ ภายหลังจากหมักเปนเวลา 6 วัน โดยในวันเริ่มตน (วันท่ี 
0) ของการหมักนั้นปลาสมท้ัง 4 ตัวอยาง มีคาความเปนกรด-ดาง อยูในชวงระหวาง 6.47–6.65 ตามลำดับ โดยท่ีปลาสมจาก
ปลานิลจะมีคาความเปนกรด-ดางต่ำที่สุดในวันท่ี 0 (p≤0.05) และภายหลังจากการหมักปลาสมเปนเวลา 6 วัน พบวาคาความ
เปนกรด-ดางของปลาสมจากปลาน้ำจืดทั้ง 4 ชนิด มีคาอยูในชวงระหวาง 4.22–4.33 ในขณะที่ปลาสมจากปลานิล และปลา
ตะเพียนมีคาความเปนกรด-ดางต่ำที่สุด โดยมีคาเทากับ 4.22 และ 4.23 ตามลำดับ (p≤0.05)  

ตารางที่ 2 คาเปอรเซ็นตความเปนกรดแลคตกิ ตัวอยางปลาสม ท่ีผลติมาจากปลาน้ำจืดชนิดตาง ๆ ภายหลังการหมัก 
   เปนเวลา 6 วัน 

ระยะเวลา (วัน) 
ปริมาณกรดแลคติก (เปอรเซ็นต) 

ชนิดของปลาน้ำจืด 
ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง ปลาตะเพียน 

0 0.39±0.14a 0.36±0.09a 0.30±0.05a 0.42±0.05a 
1 0.54±0.18a 0.57±0.10a 0.57±0.14a 0.66±0.14a 
2 0.72±0.18a 0.72±0.09a 0.72±0.18a 0.69±0.14a 
3 1.11±0.05a 1.17±0.09a 1.11±0.05a 0.99±0.00b 
4 1.08±0.00a 1.20±0.05a 1.08±0.09a 1.05±0.14a 
5 1.47±0.05a 1.50±0.14a 1.47±0.05a 1.44±0.14a 
6 1.65±0.09a 1.77±0.12a 1.71±0.17a 1.74±0.14a 

  a,b,c..คาเฉลี่ยที่มีอักษรตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมนีัยสำคญัทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 
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ตารางที่ 2 แสดงคาเปอรเซ็นตกรดแลคติก จากตัวอยางปลาสมจากปลาน้ำจืด 4 ชนิด พบวามีคาที่แปรผกผันกับคา
ความเปนกรด-ดาง โดยคาเปอรเซ็นตความเปนกรดนั้นมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาการหมักเพิ่มมากขึ้น และผลการ
ทดลองที่แสดงในตารางที่ 2 พบวา ในวันท่ี 0 ของการหมักปลาสมนั้น ตัวอยางปลาสมทั้ง 4 มีคาเปอรเซ็นตความเปนกรด 
แลคติก อยูชวงระหวาง  0.30–0.42 เปอรเซ็นต และภายหลังจากการหมักเปนเวลา 6 วัน พบวาตัวอยางปลาสมทั้ง 4 ตัวอยาง 
นั้นมีคาเปอรเซ็นตความเปนกรดแลกติกไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาอยูในชวงระหวาง 1.65–1.77 เปอรเซ็นต (p>0.05)  

ภาพท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรยีแลคติกในผลิตภณัฑปลาสม ท่ีผลติจากปลาน้ำจืดชนิดตาง ๆ ภายหลังผานการ 
            หมัก เปนเวลา 6 วัน 

จากภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเชื้อแบคทีเรียแลคติก ระหวางการหมักปลาสมที่ผลิตจากปลาน้ำจืดที่
แตกตางกัน 4 ชนิด สภาวะที่ใชหมักคือ ที่ประมาณ 30 C เปนเวลา 6 วัน พบวาปริมาณเชื้อแบคทีเรียแลคติกนั้นมีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นตามลำดับ ไปจนถึงจุดที่มีปริมาณเชื้อสูงที่สุดคือในวันที่ 3 ของการหมัก จากนั้นปริมาณเช้ือจะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย 

ตารางที่ 3 ปริมาณแบคทีเรยีแลคติกในตัวอยางปลาสม ท่ีผลิตจากปลาน้ำจืดชนิดตาง ๆ ภายหลังผานการหมักเปนเวลา 6 วัน 

ระยะเวลา (วัน) 
ปริมาณแบคทีเรียแลคติก (log cfu/g) 

ชนิดของปลาน้ำจืด 
ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง ปลาตะเพียน 

0 2.87±0.07a 3.17±0.24a 3.32±0.71a 2.69±0.67a 
1 5.53±0.09a 5.72±0.08a 5.39±0.23a 4.02±1.29b 
2 6.95±0.06b 7.55±0.03a 7.12±0.27b 6.95±0.07b 
3 8.58±0.05b 9.50±0.31a 9.46±0.37a 8.91±0.34ab 
4 8.42±0.07a 9.14±0.38a 8.87±0.62a 8.73±0.66a 
5 8.43±0.07b 9.46±0.08a 9.35±0.08a 8.23±0.39b 
6 8.19±0.08b 8.85±0.27a 8.57±0.49ab 8.21±0.39b 

a,b,c..คาเฉลี่ยที่มีอักษรตางกันในแนวนอน มีความแตกตางอยางมีนยัสำคญัทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

ผลการวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียแลคติกท่ีแสดงในตารางที่ 3 พบวา ในวันท่ี 0 ของการหมัก ตัวอยางปลาสม ทั้ง 4 
ตัวอยาง มีปริมาณแบคทีเรียแลคติกมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาอยูในชวงระหวาง 2.69–3.32 log cfu/g 
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และในวันท่ี 3 ของการหมักนั้น พบวาปริมาณเชื้อแบคทีเรียแลคติกในปลาสมทั้ง 4 ตัวอยางมีปริมาณสูงที่สุด โดยตัวอยางปลา
สมจากปลายี่สก และปลากะมัง มีปริมาณแบคทีเรียแลคติกสูงที่สุด โดยมีคาเทากับ 9.50 และ 9.46  log cfu/g  ตามลำดับ 
(p≤0.05) และภายหลังจากการหมักเปนเวลา 6 วัน พบวาปริมาณแบคทีเรียแลคติกมีแนวโนมลดลง โดยมีคาอยูในชวงระหวาง 
8.19–8.85 log cfu/g  โดยท่ีตัวอยางปลาสมจากปลานิล และปลาตะเพียน มีปริมาณแบคทีเรียแลกติกนอยที่สุดในวันที่ 6 
ของการหมัก  

ลักษณะที่ตองการของผูบริโภคของปลาสมเมื่อหมักไดที่จะมีสีชมพู เนื้อแข็ง รสชาติอรอย โดยทั่วไปปลาแตละชนิด
จะมีองคประกอบท่ีสำคัญเหมือนกัน แตจะแตกตางกันที่ปริมาณไขมัน และความช้ืน ซึ่งจะทำใหปลาสมที่ไดจากปลาแตละชนิด
ไมแตกตางกันมาก สำหรับปลาน้ำจืดท่ีนิยมนำมาผลิตเปนปลาสม ไดแก ปลาตะเพียน ปลานิล และปลานวลจันทร นอกจากนี้
ยังรวมไปถึง  ปลาขาว ปลาเทโพ ปลาย่ีสก และปลากราย (ทิพยกมล ภูมิพันธ และอุไรวรรณ อินทรมวง, 2559; อังคณา  
ชมภูมิ่ง และคณะ, 2553) นอกจากน้ีจากการศึกษาของ นอมจิตต สุธีบุตร และคณะ (2560) ที่ไดศึกษาคุณสมบัติบางประการ 
ทั้งในทางดานกายภาพ เคมี ของปลาสมฟกจากปลาดุก โดยเปรียบเทียบกับสูตรทางการคา อีก 3 ตัวอยาง จากผลการทดลอง
พบวา ตัวอยางปลาสมฟกจากปลาดุกมีคาความเปนกรด-ดาง กับ 4.50 และมีเนื้อสัมผัสดานคาความแข็งและความยืดหยุนไม
แตกตางกันจากตัวอยางจากทางการคา และจากผลการศึกษาของ สิรินดา ยุนฉลาด และคณะ, (2548) ที่ไดรายงานเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงจำนวนของแบคทีเรียแลคติกระหวางการผลิตผลิตภัณฑปลาหมักของ
ไทยไววา การสรางกรด (กรดแลคติกและอะซีติก) สามารถเกิดขึ้นไดในระหวางกระบวนการหมัก และปริมาณกรดดังกลาวมี
ความสัมพันธแบบผกผันกับคาความเปนกรด-ดาง ในระหวาง 3 วันแรกของการหมัก สวนจำนวนแบคทีเรียสรางกรดแลคติกจะ
มีความสัมพันธโดยตรงกับคาความเปนกรด-ดางและปริมาณกรดทั้งหมด โดยที่จำนวนแบคทีเรียที่สรางกรด จะคอย  ๆ เพิ่ม
จำนวนขึ้นจาก 2.0 x 107 CFU/g ในวันท่ี 0 จนถึง 7.9 x 108 CFU/g ในวันท่ี 3 จากนั้นจะลดลงจนเทากับ 4.8 x 107 CFU/g 
ภายหลังจากการหมักเปนเวลา 8 วัน  
 
 5.2 การวิเคราะหดัชนีคุณภาพทางจุลินทรียของตัวอยางปลาสม ท่ีไดจากปลาน้ำจืดตางชนิดกัน 
 
ตารางที ่4 ลักษณะคุณภาพทางจุลชีววิทยาของตัวอยางปลาสมที่ผลิตไดจากปลาน้ำจืดสายพันธุตาง ๆ ภายหลังจาก              
              การหมักเปนเวลา 6 วัน 

การวิเคราะห 
ดัชนีจลุินทรีย มาตรฐาน มผช.* 

ปริมาณจุลินทรียท่ีตรวจพบ 
ตัวอยางปลาสม (ชนิดของปลานำ้จืด) 

ปลานิล ปลายี่สก ปลากะมัง ปลาตะเพียน 

Staphylococcus aureus 
(cfu/g) 

ตองนอยกวา  
100 cfu/g 

<10 <10 <10 <10 

Salmonella sp. 
(cfu/g) 

ตองไมพบในตัวอยาง  
25 กรัม nd nd nd nd 

Bacillus cereus  
(cfu/g) 

ตองนอยกวา  
1 103 cfu/g 

<10 <10 <10 <10 

Clostridium perfringens 
(cfu/g) 

ตองนอยกวา  
1 103 cfu/g <10 <10 <10 <10 

Escherichia coli  
(mpn/g) 

ตองนอยกวา  
3 mpn/g <3 <3 <3 <3 

ยีสตและรา  
(cfu/g) 

ตองนอยกวา  
1 103 cfu/g <10 <10 <10 <10 

*มาตรฐานผลติภณัฑชุมชน ปลาสม มาตรฐานเลขท่ี มผช. 26/2557 
nd = not detected 
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จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหดัชนีชี้วัดคุณภาพทางดานจุลินทรียของตัวอยางปลาสมจากปลาน้ำจืดทั้ง 4 
ชนิด ซึ่งตัวอยางปลาสมทั้ง 4 ตัวอยาง ไดถูกวิเคราะหภายหลังจากการหมักเปนเวลา 6 วัน และผลการทดลองพบวาปริมาณ 
เชื ้อจุลินทรีย ทั ้ง 6 ชนิดที ่วิ เคราะหไปนั ้นมีปริมาณไมเกินจากมาตรฐานตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ปลาสม มาตรฐานเลขที่ มผช. 26/2557 ที่ไดกำหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยา 
ของปลาสมไว ทั้งนี้เปนผลมาจากกิจกรรมของแบคทีเรียแลคติกระหวางการหมักสามารถสรางสารเมตาบอไลทตาง ๆ ที่มี
สมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียกอโรค และกลุมของจุลินทรียที่ทำใหอาหารเสื่อมเสียได เชน กรดอินทรีย และแบคทีริโอซินส 
(bacteriocins) ทำใหอาหารที่ผานการหมักโดยเช้ือแบคทีเรียแลคติกสามารถเก็บไดนานและมีความปลอดภัยเมื่อนำไปบริโภค 
(สุมณฑา วัฒนสินธุ, 2545: หนา 286) และผลการทดลองไดสอดคลองกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ไดวิเคราะหคุณภาพทางดาน
จุลินทรียภายหลังจากการผลิตอาหารหมัก โดยมีผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกัน เชน จากการทดลองของ Piayura et 
al., (2017) ที่ไดสรุปผลการทดลองไววากิจกรรมของเชื้อแบคทีเรียแลคติกที่แยกไดจากผลิตภัณฑปลาหมักพื้นเมืองของไทย 
(สมฟก, Som-Fak) นั้นมีผลในการยับยั้งกลุมของเชื ้อจุลินทรียกอโรค ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑอาหารหมักดังกลาวมีความ
ปลอดภัย และมีอายุการเก็บท่ียืนยาว และจากผลการวิจัยของ ณัฐกฤตา ภูทับทิม และวนิดา แซจึง (2559) ไดสรุปไววาการใช
กล าเช ื ้อแบคทีเร ียแลคติกผสม ระหวาง L. mesenteroides LM2, L. plantarum LPB3, L. plantarum LPB1 และ 
Wissella cibaria WCD ในการผลิตปลาสมชิ้นนั้นจะไดปลาสมที่มีคุณภาพ ผูบริโภคยอมรับ มีรสชาติไมตางจากการหมักโดย
ธรรมชาติ และเชื ้อแบคทีเรียแลคติกผสมดังกลาวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรียกอโรค ไดแก Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Salmonella sp. ไดดี ทำใหตัวอยางปลาสมเก็บไดนาน 

6. สรุปผลการทดลอง
ตัวอยางปลาสมท่ีผลิตจากวัตถุดิบปลาน้ำจืด 4 ชนิด ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก ปลานิล ปลายี่สก ปลา

กะมัง และปลาตะเพียน ที ่หมักโดยใชกลาเชื ้อบริส ุทธิ ์ (L. plantarum TISTR 543 และ L. fermentum TISTR 055 
อัตราสวน 1:1 ที่ระดับ 2 เปอรเซ็นต) มีลักษณะทางเคมีและปริมาณแบคทีเรียแลคติกเปลี่ยนแปลงและมีแนวโนมที่คลายคลึง
กันในระหวางหมักเปนเวลา 6 โดยมีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวงระหวาง 4.22–4.33 และคาเปอรเซ็นตความเปนกรด (กรด
แลคติก) อยูระหวาง 1.65–1.77 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีปริมาณแลกติกมีคาอยูในชวงระหวาง 8.19–8.85 log cfu/g และผล
การวิเคราะหดัชนีความปลอดภัยทางดานจุลินทรียพบวา ตัวอยางปลาสมที่หมักจากปลาน้ำจืดทั้ง 4 ชนิด มีคุณภาพทางดาน
เชื้อจุลินทรียเปนไปตามเกณฑกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 26/2557) 
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ลักษณะการแตกของผลมะพราวออนเจียและการปองกัน 

เกรียงไกร มีถาวร1*  
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นครปฐม, นครปฐม 
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บทคัดยอ 

การแตกของมะพราวเจียสรางความเสียหายตออุตสาหกรรมมะพราวออน ทั้งน้ียังไมสามารถอธิบายไดวาสาเหตุการ
แตกนั้นเกิดจากอะไร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาลักษณะการแตกของมะพราวเจียเพื่อหาสาเหตุและแนวทางปองกันการแตก 
โดยทำการสำรวจลักษณะการแตกของผลมะพราวเจียจากโรงงานผูผลิตและตรวจหาสาเหตุการแตกของผลมะพราวเจียดวย
การวัดความหนาของกะลาตามแนวขวางและแนวยาวของผลและตรวจวัดแรงดันภายในผลมะพราวเปนเวลา 5 เดือนติดตอกัน 
นอกจากนี้ยังทดลองลดแรงดันภายในผลมะพราวดวยการพักผลมะพราวที่เก็บเกี่ยวมาแลวเปนเวลา 1 และ 3 วัน ผลการ
ทดลองพบวา การแตกของมะพราวเจียกวารอยละ 77 เกิดขึ้นในสวนกะลาท่ีมีความบางมากสุดคือ ดานปลายผลประมาณ 3/4 
ของความยาวผลเมื่อวัดจากดานขั้วผลฝง carpel ขนาดใหญ การแตกเกิดตามแนวขวาง ซึ่งบริเวณดังกลาวมีความหนาของ
กะลานอยที่สุดโดยมีความหนาของกะลาตามแนวขวางประมาณ 2.15 มิลลิเมตร และความหนาของกะลาตามแนวยาว
ประมาณ 1.8 มิลลิเมตร ผลมะพราวมีแรงดันภายในผลหลังจากเก็บเกี่ยวมากกวา 0.5 ปอนดตอตารางนิ้ว แตมีเพียง 0.03 
ปอนดตอตารางนิ้วเมื่อผลแตก เมื่อทำการพักมะพราวท้ังผลหลังจากเก็บเกี่ยวไว 1 วันกอนปอกและเจีย พบวาสามารถชวยลด
แรงดันภายในผลเหลือประมาณ 0.1 ปอนดตอตารางนิ้ว และไมพบการแตกของผลมะพราวเลย 

คำสำคัญ: กะลามะพราว ผลแตก มะพราวออน แรงดันภายในผล. 
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Cracking Characteristic on Polished Young Coconut and Its Prevention 
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Abstract 

The cracking of young polished coconut is an important problem of the young coconut industry. 

The cause of fruit cracking could not be clearly explained. Therefore, the aim of the study was to determine 

the cause and prevention of the young polished coconut cracking. The cracking characteristics of young 

polished coconut were determined from the young coconut packing house together with the thickness of 

the shell and the internal pressure for 5 consecutive months. Moreover, the prevention of internal pressure 

was investigated by holding the harvested coconut for 1 and 3 days, before processing. The results showed 

that more than 77 percent of fruit cracking occurred on the stylar end approximately 3/4 of the fruit length 

when measured from the stem end of the coconut, especially in the large carpel due to it has the lowest 

shell thickness, approximately 2.15 mm, and 1.8 mm of horizontal and longitudinal shell thickness 

respectively. The internal pressure of young polished was more than 0.5 as compared to 0.03 pounds per 

square inch in the cracked fruit. Delaying the peeling and polishing process by 1 day after harvested could 

reduce the internal pressure from 0.5 to 0.1 pounds per square inch without any cracking.  

Keywords: coconut shell, fruit cracking, young coconut, internal pressure. 

1. บทนำ
มะพราวน้ำหอม (aromatic coconut) จัดอยูในวงศปาลม ชื่อวิทยาศาสตรคือ Cocos nucifera L. และอยูในกลุม

ของมะพราวน้ำหอมตนเตี้ย (Child, 1974) ซึ่งปจจุบันนับวาเปนพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ในป 2563 

มีปริมาณการสงออกไปยังตางประเทศประมาณ 0.25 ลานตัน มีมูลคาการสงออกมากกวา 5,400 ลานบาท (สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

มะพราวเจียหมายถึง ผลมะพราวที่นํามาปอกเปลือกขาวหรือสวน mesocarp ออกเกือบทั้งหมด เหลือไวเฉพาะ
บริเวณขั้วผลไวเล็กนอยและแตงผิวหรือขัดกะลาใหเรียบ (รูปที่ 1 ก) (สำนักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2550) 
และเมื่อมองจากดานปลายผลจะเห็นผลมะพราวเจียถูกแบงออกเปน 3 สวน (carpel) (รูปที่ 1 ข) ไดแกสวน carpel เล็กมี 2 
สวนขนาดใกลเคียงกัน และจะมี 1 สวนที่มีขนาดของ carpel ใหญที่สุด ผลมะพราวที่ปอกเจียมักพบปญหาการแตกของผล
ขณะทำการปอกเปลือกหรือหลังจากปอกเจียแลวไมเกิน 4 ชั่วโมง ซึ่งผลที่แตกนั้นไมสามารถสงออกได ตองขายเฉพาะ
ภายในประเทศหรือบางครั้งเสียหายจนไมสามารถขายได ผลมะพราวเจียมีระยะเวลาการเก็บรักษาและวางจำหนายสั้นลง 
เนื่องจากคุณภาพเสื่อมลงอยางรวดเร็ว (อนรรฆและอรวรรณ, 2554)  
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จากการสอบถามผูผลิตมะพราวปอกเจียทำใหทราบขอมูลเบื้องตนวา การแตกของผลมะพราวปอกเจียมีรูปแบบการ
แตกตามขวางบริเวณปลายผลสวนของ carpel ที่มีขนาดใหญสุด ทำใหคาดการไดวาการแตกของผลนาจะเกิดจากโครงสราง
ของกะลา ทั้งเรื่องความหนา-บางของกะลา และอาจมีแรงแรงดันภายในผลเกี่ยวของดวย ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ตอง
ทำการศึกษาลักษณะและสาเหตุของการแตกของผลมะพราวปอกเจีย ไดแก ความหนา-บางของกะลา และแรงดันภายในผล ที่
อาจเปนสาเหตุของการแตก ซึ่งจะนำไปสูการแกไขปญหาหรือลดการแตกของผลมะพราวปอกเจียได  

ภาพท่ี 1 ผลมะพราวเจียตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (ก) และภาพหนาตัดจากดานปลายผลของ 
ผลมะพราวเจีย จะเห็นสวน carpel ขนาดเล็ก 2 สวนอยูดานบน ขณะที ่carpel ขนาดใหญอยูดานลาง 

แหลงที่มา มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 2550 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและสาเหตุการแตกของผลมะพราวเจีย
2. ศกึษาหาแนวทางการปองกันการแตกของผลมะพราวเจีย

3. อปุกรณและวิธีการ
 3.1 ศึกษาลักษณะและปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลตอการแตกของผลมะพราวเจีย 

3.1.1 สุมตรวจลักษณะการแตกของผลมะพราวเจีย ณ โรงงานผลิตมะพราวเจีย อ .บานแพว จ.สมุทรสาคร บันทึก
ความบริบูรณและลักษณะการแตก ทำการตรวจวัดเปนเวลา 5 เดือนติดตอกันโดยตรวจวัดเดือนละครั้ง ๆ ละไมต่ำกวา 800 
ผล 

 3.1.2 สุมตรวจวัดความหนา-บางของกะลามะพราวตามแนวขวางรอบแนวรัศมีของผลมะพราวเจีย ตรวจวัดที่จุด
กึ่งกลางของ carpel ทั้ง 3 ของผลมะพราวเจีย สวนการวัดความหนาของกะลาตามยาวของผลจะตรวจวัดเฉพาะที่ดาน carpel 

ใหญ ตรวจวัด 3 ตำแหนงคือ 1/4 2/4 และ 3/4 ของความยาวผลทำการตรวจวัดความหนาของกะลามะพราวจากผล
มะพราวเจียจำนวน 30 ผลดวยเวอเนียรคาลิปเปอร วิเคราะหผลทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ดวย
วิธี DMRT 

3.1.3 สุมตรวจวัดแรงดันภายในผลมะพราวดวยมาโนมิเตอร โดยแบงการตรวจวัดผลมะพราวออกเปน 2 กลุมคือ 1) 
กลุมมะพราวท่ีปอกเจียทันทีหลังเก็บเกี่ยว และ 2) กลุมผลมะพราวท่ีแตกหลังเจีย โดยใชจำนวนผลมะพราวเจีย 10 ผลตอกลุม 
ทำการศึกษาเปนเวลา 5 เดือนติดตอกัน นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติหาความแตกตางระหวางกลุม  
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3.2 การลดแรงดันภายในผลมะพราวเพ่ือลดการแตกของผลมะพราวเจีย 
เก็บเกี่ยวผลมะพราวอายุ 1.5 ชั้นเนื้อ (ประมาณ 7 เดือนหลังดอกบาน) ขนาดผลประมาณ 1 ± 0.2 kg แลวแบง

ออกเปน 3 กลุมๆ ละ 100 ผล ดังนี้ 1) ปอกเจียทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว 2) นำผลมะพราวพักไวในที่รมเปนเวลา 1 วันแลวจึง
ปอกเจีย และ 3) นำผลมะพราวพักไวในที่รมเปนเวลา 3 วันแลวจึงปอกเจีย ตรวจวัดแรงดันภายในผลจากมะพราวแตละกลุม
ทั้งกอนปอกเปลือกและหลังปอกเปลือกทั้งแบบปอกบางสวนและปอกเจียจำนวนอยางละ 10 ผล ในผลมะพราวแตละกลุม 

จากนั้นประเมินรอยละการแตกของผลหลังจากปอกเจียโดยทิ้งผลไวในท่ีรมประมาณ 4 ช่ัวโมง กอนการประเมินการแตก 

4. ผลการทดลอง
4.1 สุมตรวจลักษณะการแตกของผลมะพราวเจีย ณ โรงงานผูผลิต  
ผลการสำรวจอาการลักษณะผลแตกของมะพราวเจียที่โรงงานมะพราว ในชวงเดือน มกราคม ถึงพฤษภาคม พบวา 

ลักษณะการแตกสวนใหญมักเกิดขึ้นบริเวณสวนที่มี carpel ขนาดใหญ ซึ่งพบการแตกโดยเฉลี่ยประมาณ 77 % ของผลแตก
ทั้งหมด โดยมักแตกเปนรอยขวางไปตามแนวรอบผล นอกจากนั้นยังพบการแตกของผลในลักษณะอื่นอีก ไดแก การแตกผ า
กลางท่ีปลายกนผล และการแตกที่เกิดจากการปฏิบัติ (รอยมีดหรือเจียกะลาลึกเกินไป) โดยมีการแตกโดยเฉลี่ยประมาณ 10.8 
% และ 1.3 % ของผลแตกท้ังหมด ตามลำดับ (ตารางที ่1)  

ตารางที่ 1  ปริมาณและลักษณะการแตกของผลมะพราวเจียจากโรงงานผลิตมะพราวเจีย อ.บานแพว จ. สมุทรสาคร เปน 

    ระยะเวลานาน 5 เดือน  

ลักษณะการแตกของผลมะพราวเจีย เดือน 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

จำนวนผล
ปกติ 

ผล 

(%) 
3,689 

(96.7) 

1,480 

(97.5) 

1,181 

(65) 

940 

(83.19) 

823 

(96.37) 

จำนวนผล
แตก 

ผล 

(%) 
125 

(3.3) 

38 

(2.5) 

80 

(6.35) 

190 

(16.81) 

31 

(3.63) 

1.แผลแตกรูปเสน
โคง 

carpel เล็กท้ัง 2
ดานรวมกัน 

8 

(6.4) 

11 

(28.94) 

10 

(12.5) 

4 

(2.1) 

2 

(6.45) 

carpel ใหญ 
107 

(85.6) 

23 

(60.53) 

59 

(78.75) 

158 

(83.15) 

24 

(77.41) 

2. แผลแตกผา
กลางผล 

8 

(6.4) 

3 

(7.89) 

6 

(7.5) 

25 

(13.16) 

5 

(16.13) 

3. แผลแตกจาก
อุปกรณ 

2 

(1.6) 

1 

(2.63) 

1 

(1.25) 

3 

(1.28) 

0 

(0) 

จำนวน
ทั้งหมด 

ผล 

(%) 
3,814 

(100) 

1,518 

(100) 

1,261 

(100) 

1,130 

(100) 

854 

(100) 
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4.2 ตรวจวัดความหนา-บางของกะลา โดยวัดทั้งในแนวตามขวางและตามยาว 
ความหนาของกะลามะพราวตามแนวขวางของผล 
ความหนาของกะลามะพราวเจียสวนกลางผลตามแนวรัศมี โดยที่จุดกึ่งกลาง carpel ทั้ง 3 นั้นพบวา ความหนากะ

ละมะพราวดานชอง carpel เล็กท้ังสองสวนสวนมีความหนาใกลเคียงกัน โดยมีความหนาประมาณ 2.62 และ 2.64 มิลลิเมตร 
ตามลำดับ สวนของกะลาดานชอง carpel ขนาดใหญสุด มีความหนากะลานอยที่สุดอยูท่ี  2.15 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2) 

ความหนาของกะลาตามยาวของผล 
ความหนาของกะลามะพราวจากจากตำแหนงดานขั้วผลไปหาดานปลายผลเฉพาะดาน carpel ใหญสุด พบวา 

ตำแหนงท่ี 1/4 2/4 และ 3/4 ของความยาวผลมีความหนา 2.68 2.04 และ 1.80 มิลลิเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ความหนาของกะลา (มิลลิเมตร) ตามยาวของผล ณ ตำแหนงตางๆ ของผลมะพราวเจีย 

ความหนาของกะลามะพราว ตามแนว
ขวางของผล ณ จุดศูนยกลาง carpel 

ของผลมะพราว 
ความหนาของกะลามะพราว (มลิลิเมตร) 

carpel เล็กดานขวา 2.64 a1 

carpel เล็กดานซาย 2.62 a 

carpel ใหญ 2.15 b 

ความหนาของกะลามะพราวตามแนวยาว
ของผล (carpel ใหญ) 

ความหนาของกะลามะพราว (มลิลิเมตร) 

1/4 ของความยาวผล 2.68 a1 

2/4 ของความยาวผล 2.04 b 

3/4 ของความยาวผล 1.80 c 
1 ตัวอักษรเดียวกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P < 0.01) 

4.3 แรงดันภายในผล 
จากการวิเคราะหแรงดันภายในผลเปรียบเทียบระหวางผลที่ปอกเจียทันทีหลังเก็บเกี่ยวและผลที่แตก พบวาผลที่

ปอกเจียทันทีหลังเก็บเกี่ยวตรวจวัดแรงดันภายในผลไดประมาณ 0.7 ปอนดตอตารางนิ้วในเดือนมกราคมจากนั้นลดลงเหลือ
ประมาณ 0.5 ปอนดตอตารางนิ้วในเดือนกุมภาพันธแลวเพิ่มขึ้นเปน 0.58 และ 1.2 ปอนดตอตารางนิ้วในเดือนมีนาคมและ
เมษายนตามลำดับ จากนั้นลดลงเหลือประมาณ 0.7 ปอนดตอตารางนิ้วในเดือนพฤษภาคม สวนผลที่แตกวัดคาแรงดันภายใน
ผลไดประมาณ -0.03 ปอนดตอตารางนิ้วในทุกเดือนท่ีทำการตรวจวัด (ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 2 แรงดันภายในผลของผลมะพราวออนที่ปอกเจียและผลมะพราวท่ีเจียแลวแตกในชวงเวลา 5 เดือน 

4.4 ระยะเวลาการพักผลหลังเก็บเก่ียว รวมกับการปอกเปลือกบางสวนกอนเจีย ในการลดแรงดันภายในผล เพ่ือ
ลดการแตกของผลมะพราวเจีย 

แรงดันภายในผลมะพราวไมปอกเปลือก ผลท่ีเจียทันที ผลท่ีปอกเปลือกออกบางสวนแตไมเจีย และผลท่ีปอกเปลือก
ออกบางสวนแลวเจียหลังเก็บเกี่ยวมีคาประมาณ 0.49-0.54 ปอนดตอตารางนิ้ว โดยผลมะพราวทั้ง 4 รูปแบบมีคาแรงดัน
ภายในผลไมแตกตางกันทางสถิติ สวนสวนมะพราวที่พักไว 1 วันกอนนำมาเจีย ผลมะพราวทั้ง 4 รูปแบบมีคาแรงดันลดลง
เหลือประมาณ 0.12 ปอนดตอตารางนิ้วและไมแตกตางกัน ขณะที่มะพราวที่พักไว 3 วัน กอนนำมาเจีย ผลมะพราวไมปอก
เปลือกและผลท่ีปอกเปลือกออกบางสวนมีคาแรงดันลดลงเหลือ -0.02 ปอนดตอตารางนิ้ว ในขณะท่ีผลมะพราวท่ีปอกเจียและ
ผลที่ปอกเปลือกออกบางสวนแลวจึงปอกเจียมีคาแรงดันประมาณ 0.03 ปอนดตอตารางนิ้ว แตผลทั้ง 4 รูปแบบมีคาแรงดันไม
แตกตางกันทางสถิติ (ภาพที่ 3) 

เปอรเซ็นตการแตกของผลน้ันพบวา ผลที่ปอกเจียทันทีหลังเก็บเกี่ยวมีการแตกประมาณ 7% และพบเฉพาะวันท่ีเก็บ
เกี่ยวเทานั้น สวนผลมะพราวท่ีพักท้ิงไวไมพบการแตก (ภาพที่ 4) 
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ภาพท่ี 3 แรงดนัภายในผลมะพราวไมปอกเปลือก ผลมะพราวท่ีปอกเจีย ผลมะพราวท่ีปอกเปลือกออกบางสวนแตไมปอกเจีย
และมะพราวปอกเปลือกออกบางสวนแลวปอกเจีย ทำการพักผลมะพราวไว 0 1 และ 3 วัน 

ภาพท่ี 4 เปอรเซ็นตผลแตกของผลมะพราวไมปอกเปลือก ผลมะพราวท่ีปอกเจีย ผลมะพราวท่ีปอกเปลือกออกบางสวนแตไม
ปอกเจียและมะพราวปอกเปลือกออกบางสวนแลวปอกเจีย ทำการพักผลมะพราวไว 0 1 และ 3 วัน 

5. วิจารณ
ลักษณะการแตกของมะพราวเจีย 
การแตกของผลมะพราวเจียพบวา การแตกมากกวา 77% เกิดในสวนบริเวณปลายผลสวน carpel ขนาดใหญ 

สอดคลองกับขอมูลความหนาของกะลาทั้งดานตามยาวและตามขวางของผลที่พบวาบริเวณดังกลาวเปนสวนท่ีมีความบางมาก
ที่สุด นอกจากน้ียังพบวาการแตกของผลมีลักษณะแตกเปนรอยตามขวางรอบรัศมีของผล ซึ่งอาจเกิดจากการเรียงตัวของ fiber 

ตามแนวรอบผล แตลักษณะการแตกในรูปแบบอื่น ๆ ยังไมสามารถหาขอสรุปได 
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แรงดันภายในผลกับการแตกและวิธีการลดแรงดันเพ่ือลดการแตก 
จากการตรวจวัดแรงดันของผลมะพราวเจียระหวางเดอืนมกราคม-พฤษภาคมพบวา แรงดันของผลมะพราวเจียมีมาก

สุดในเดือนเมษายน สอดคลองกับเปอรเซ็นตการแตกของผลที่พบมากที่สุดเชนกัน ดังนั้นแรงดันจึงเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ทำ
ใหผลมะพราวเจียแตก นอกจากนี้ในเดือนเมษายนมักมีอุณหภูมิสูง จึงอาจเปนไปไดวา อุณหภูมิอาจมีผลตอแรงดันและการ
แตกของผลมะพราวเจีย ซึ่งอาจมีการศึกษาตอไปในอนาคต 

สำหรับผลมะพราวที่เก็บเกี่ยวใหม ๆ มีแรงดันภายในผลมากและเมื่อนำผลไปเจียทันทีมักพบการแตกมากขึ้น ซึ่ง
ขอมูลนี้สัมพันธกับเปอรเซ็นตการแตกที่พบจากการทดลอง โดยผลท่ีแตกน้ีอาจเกิดจากแรงดันท่ีภายในผลที่มีอยูมากเกินไปจน
กะลาตานทานไมไดจึงเกิดการแตกข้ึน คลายกับรายงานของ Sekse, (1998) ที่พบวาผลเชอรรี่ที่มีแรงดันสูงมักจะแตกงาย สวน
ในผลมะพราวท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวและทำการตัดแตงเปลือกออกบางสวนหรือพักท้ิงไวในท่ีรมเปนเวลา 1 วัน จะมีแรงดันภายใน
ผลลดลงอยางอยางนอยครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแรงดันที่วัดไดจากผลมะพราวหลังจากเก็บเกี่ยว และแรงดันจะยิ่งลด
นอยลงไปเม่ือพักผลไวเปนเวลา 3 วัน และไมพบการแตกของผลมะพราวหลังจากปอกเจียตั้งแตการพักผลมะพราวไวตั้งแต 1 
วันเปนตนไป ดังนั้นการพักผลมะพราวไวในท่ีรมเปนเวลาอยางนอย 1 วันอาจเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถลดแรงดันภายในผลและลด
การแตกของผลมะพราวเจียได นอกจากน้ียังมีวิธีที่สามารถลดการแตกได โดย Burton, (1982) รายงานวาเคลือบผิวดวย wax 

ที่มีสวนผสมของ carnauba และ paraffin สามารถลดการแตกของผลได 60 และ 90 เปอรเซ็นต ตามลำดับ ซึ่งอาจนำมาปรับ
ใชในในกรณีที่ตองการปอกเจียผลมะพราวภายในวันท่ีเก็บเกี่ยวหรือไมสามารถหาบริเวณพักผลมะพราวไวได 
6. สรุปผล

การแตกของผลมะพราวเจียสวนใหญเกิดลักษณะการแตกเปนเสนโคงตามแนวขวางของผลมะพราวเจีย เกิดขึ้น ณ 
บริเวณปลายผลบริเวณ carpel ที่ใหญที่สุด ที่ตำแหนง 3/4 ของความยาวเมื่อวัดจากดานขั้วผล เนื่องจากบริเวณดังกลาวมี
ความหนาของกะลามะพราวนอยทีสุด โดยที่สาเหตุที่ทำใหผลมะพราวแตกนั้นคาดวาเกิดจากแรงดันภายในผลซึ่งมีมากในผลที่
ปอกเจียทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว แรงดันที่มีนี้จะดันกะลามะพราวสวนที่บางที่สุดของผลใหแตกออกได สวนวิธีการลดการแตก
ของผลมะพราวเจียนั้นทำไดโดยการพักผลมะพราวที่เก็บเกี่ยวมาแลวในที่รมเปนเวลาอยางนอย 1 วัน ซึ่งการพักผลมะพราวนี้
จะทำใหแรงดันภายในผลลดลงอยางนอยครึ่งหนึ่ง และเนื่องดวยแรงดันภายในผลที่ลดลงแลวนั้นทำใหผลมะพราวไมแตก
เสียหายเมื่อนำไปปอกเจีย 
7. ขอเสนอแนะ

แรงดันภายในผลคอนขางแปรปรวนตอสภาวะแวดลอม ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสภาพพ้ืนท่ีอื่นๆ ที่แตกตาง
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การประยุกตใชสีจากราสเบอรร่ี (Rubus idaeus L.) สําหรับการยอมสีเนื้อเยื่อพืชและ
โครโมโซมจากปลายรากหอม 

ณัฐกาญจน เอ่ียมสอาด บุษบา รักซอน และ ธีรารัตน แชมชัยพร* 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: teerarat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาการสกัดสีจากราสเบอรรี่ เพื่อนํามาใชในการยอมสีเนื้อเย่ือพืชและโครโมโซมจากปลาย
รากหอม ทดแทนการใชสีสังเคราะหที่มีราคาแพงและเปนพิษตอสิ่งแวดลอม งานวิจัยนี้เพื่อทดสอบหาตัวทําละลายที่เหมาะสมในการ
สกัดสารสีจากผลราสเบอรรี่แชแข็งโดยใชตัวทําละลาย 4 ชนิด ไดแก น้ํากลั่น เมทานอล เอทานอล  95% และกรดอะซิติก ใน
อัตราสวน 1:1 และ1:3 (น้ําหนัก(กรัม) : ปริมาตรสารละลาย(มิลลิลิตร)) จากการทดสอบพบวาสารสกัดจากราสเบอรรี่ที่
สกัดดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:1 สามารถยอมติดสีเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและยอมสีโครโมโซมจากปลายรากหอมไดอยาง
ชัดเจน โดยมีคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.12 และ 4.06 ตามลําดับ เมื่อนําสารสกัดจากผลราสเบอรรี ่ที่สกัดดวยตัวทํา
ละลายน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1 :1 ผสมกับสารมอลโทเดกซทริน (maltodextrin) ในอัตราสวน 100:30, 100:35 และ 
100:40  [ปริมาตร (มิลลิลิตร) : น้ําหนัก (กรัม)] ตามลําดับ เพื่อนําไปคงสภาพสีดวยเทคนิคการทําใหแหงแบบเยือกแข็ง (freeze 
dryer) พบวาจะไดสีราสเบอรรี่ที่เปนผงและละลายน้ําได และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสียอมในการยอม
เนื้อ เยื่อลําตนหญาขนและโครโมโซมปลายรากหอมพบวายังคงสามารถยอมติดสีเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและโครโมโซม
ปลายรากหอมไดแตสียอมมีความเขมลดลง 

คําสําคัญ : สียอมธรรมชาติ เนื้อเยื่อพืช โครโมโซม ราสเบอรรี่ 
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Utilization of Color from Raspberry (Rubus idaeus L.) for Staining Plant Tissue 
and Staining Chromosomes 

Nutthakarn Aiemsaard, Busada Rakson and Teerarat Chaemchaiyaporn* 

Program Study of Biology, Faculty of Science and Technology, 
Nakhon Pathom Rajabhat University 

*corresponding author: teerarat@webmail.npru.ac.th

ABSTRACT 

The objective of this research was to extract dye from the raspberry (Rubus idaeus L.) for use in 
plant tissue staining and chromosomes to replace the chemical dyes which are expensive and can be 
environmental pollution. The purpose of these experiments explored the appropriate solvent to extract 
the frozen raspberry with 4 solvent types including, distilled water, ethanol, methanol and acetic acid 
with the ratio of 1:1 and 1:3 (plant weight (gram) : quantity of solvent (milliliter)). The results showed that 
raspberries was extracted with distilled water at 1:1 ratio can clearly stain plant tissue and chromosome 
staining of mitotic cell division. The average satisfaction values were 4.12 and 4.06, respectively. The 
raspberries extract were extracted with a 1: 1 ratio distilled water mixed with maltodextrin at the ratio of 
100: 30, 100: 35 and 100: 40 (volume (ml): weight (g)), respectively, to maintain the color by freeze drying 
technique. The extract will be powdered and water soluble. The efficiency of dyes in staining plant 
tissue and chromosome staining of mitotic cell division were compared.  The research result 
showed that the staining dye obtained from raspberries can stained plant tissue and mitotic cell division, 
but the color intensity decreased. 

Keywords: natural dyes, plant tissue, chromosome, raspberry 

1. บทนํา
ราสเบอรรี่ (raspberry) เปนผลไมตระกูลเบอรรี่ จัดอยูในวงศ Rosaceae มีหลายสายพันธุยอย ซึ่งมีทั้งสีแดง มวง 

และมวงเขม สายพันธุที่นิยมมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Rubus idaeus L. มีสีแดงอมชมพูเขม สีของราสเบอรรี่จัดเปนสีในกลุม
แอนโทไซยานิน (Sariburun et.al., 2010) สารสีกลุมแอนโทไซยานินเปนกลุมสีกลุมหนึ่งที่นาสนใจและมีรายงานวาสามารถ
นํามายอมสีเนื้อเยื่อพืชและยอมสีโครโมโซมของปลายรากหอมได เชน มะขามแดง (ธีรารัตน แชมชัยพร และคณะ, 2563) 
มะมวงหาวมะนาวโห (จิดาภา บุญพันธ และคณะ, 2562) ขาวเหนียวดํา และผลหมอน (วีรนุช วอนเกานอย และคณะ, 2557) 
เปนตน โดยสารกลุมแอนโทไซยานินเปนสารประเภท flavonoid phenolic compounds จะใหสีแดง พบมากในเฉพาะพืช 
ผัก ผลไม ท่ีมีสีแดงเขม (Cooper Driver, 2001)  

สําหรับการศึกษาในรายวิชาชีววิทยาน้ันจําเปนตองใชสียอม เพื่อใชในการยอมสีโครงสรางของเนื้อเยื่อพืชและ
ยอมสีของโครโมโซมจากปลายรากหอมเพื่อใหเห็นระยะการแบงเซลลไดชัดเจนขึ้น โดยสียอมที ่นิยมนํามาใชใน
หองปฏิบัติการทางชีววิทยา มักเปนสีสังเคราะหซึ่งมีราคาแพง เชน สีซาฟานิน (safranin o) สีฟาตสกรีน (fast green)   
สีอะซิโตคารมีน (acetocarmine) และสีอะซิโตออรซีน (acetoorcein) สีสังเคราะหดังกลาวเปนสารเคมีและยังตอง
สั่งซื้อมาจากตางประเทศ อีกทั้งยังเปนสารเคมีที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกายของผูใชได  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจจะใช
ประโยชนจากสีของผลราสเบอรรี่แชแข็งเนื่องจากเปนผลไมแชแข็งที่หาซื้อไดงายและเปนผลไมที่มีสีจัดอยูในกลุมแอนโทไซยา
นิน มาพัฒนาเปนสียอมเนื้อเย่ือพืชและโครโมโซมจากปลายรากหอม พรอมท้ังพัฒนาเปนสีใหอยูในรูปของสีผงเพื่อสะดวกใน
การใชงานและเปนการลดคาใชจายในการจัดซื้อสารเคมี และสรางความปลอดภัยใหกับผูที่ใชสีอีกดวย 
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อคัดเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสียอมจากผลราสเบอรรี่
2. เพื่อพัฒนาสียอมจากผลราสเบอรรี่แชแข็งใหอยูในรูปของสีผง

3. วิธีดําเนินการศึกษา
ศึกษาการสกัดสียอมจากราสเบอรรี่ดวยตัวทําละลาย 4 ชนิด ไดแก น้ํากลั่น กรดอะซิติก เมทานอล และเอทานอล 

95% โดยนํามาทดสอบการยอมสีกับเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและโครโมโซมจากปลายรากหอมแดง โดยวิธีการดําเนินการวิจัย
แบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง คือ 

3.1 การทดลองท่ี 1 คัดเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสียอมจากผลราสเบอรรี่ ตอการติดสีของเนื้อเยื่อ
ลําตนหญาขนและโครโมโซมปลายรากหอม 

1. การเตรียมตัวอยางพืชที่นํามาสกัดสารสี
วิธีก ารสกัดสีนํา ราส เบอรรี่ที่แชแข็งมาละลายน้ําแข็งออก แลวนําไปช่ังน้ําหนักและบรรจุลงในบีกเกอรขนาด 

100 มิลลิลิตร จากนั้นนําตัวทําละลายแตละชนิดใสลงไปในบีกเกอร โดยใชอัตราสวน 1:1 และ 1:3 [น้ําหนักพืช (กรัม) : ตัวทํา
ละลาย (มิลลิลิตร)] ปนใหละเอียด และนําไปเก็บที่อุณหภูมิหองทิ้งไว 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํามากรองดวยผาขาวบาง 
และกระดาษกรอง whatman เบอร 93 กอนท่ีนําไปยอมเนื้อเยื่อพืชและโครโมโซมจากปลายรากหอม 

2. การเตรียมสไลดของเนื้อเยื่อพืชและโครโมโซม
1) เตรียมตัวอยางเนื้อเยื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยว โดยใชลาํตนหญาขนมาเตรียมทําสไลดโดยใชวิธี wet mount
2) เตรียมตัวอยางโครโมโซม โดยใชปลายรากหอม ตัดปลายรากหอมท่ีเพาะไวตรงตําแหนงที่หางจากปลายรากข้ึนมา

ใหยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใชปากคีบ คีบปลายราก 1-2 ชิ้นใสลงในหลอด eppendrof ที่บรรจุ 1 N HCl วางหลอด 
eppendrof ลงใน water bath ที่ตั้งอุณหภูมิไวที่ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 8 นาที ยายปลายรากออกจาก 1 N 
HCl อยางระมัดระวัง แลวใสลงในบีกเกอรบรรจุน้ํากลั่นแลวเขยาเบา ๆ เปนเวลา 1 นาที ยายปลายรากดวยปากคีบออกจาก
น้ํากลั่น ตองระมัดระวังอยางมากอยาใหถูกบริเวณปลายรากเพราะรากบอบบางมาก แลววางปลายรากลงบนสไลด แลวจึงทํา
การยอมสี 

3. ขั้นตอนการยอมสีเนื้อเยื่อพืชและโครโมโซมจากปลายรากหอมดวยสารสกัด
1) การยอมเน้ือเยื่อพืช นาํสารสกัดจากผลราสเบอรรี่ ที่สกัดดวยตัวทําละลายแตละชนิด มาหยดลงบน

เนื้อเยื่อพืชประมาน 2-3 หยด ทิ้งไว 5 นาที หลังจากนั้นปดดวยกระจกปดสไลดแลวทําการบันทึกภาพดวยกลอง
จุลทรรศน พรอมถายภาพ  

2) การยอมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม นําปลายรากที่เตรียมไววางลงบนสไลด แลวนําสารสกัดจากผล
ราสเบอรรี่ ที่สกัดดวยตัวทําละลายแตละชนิดมาหยดลงบนโครโมโซม ประมาณ 2-3 หยด ทิ้งไว 5 นาที ปดเนื้อเยื่อดวย
กระจกปดสไลด เคาะกระจกปดสไลดเบา ๆ เพื่อใหเซลลกระจายออกเรียงตัวเปนชั้นเดียวใหมากที่สุด แลวทําการ
บันทึกภาพดวยกลองจุลทรรศน พรอมถายภาพ 

3.2 การทดลองท่ี 2 การพัฒนาสียอมจากผลราสเบอรร่ีแชแข็งใหอยูในรูปของสีผงและทดสอบประสิทธิภาพของสี
ยอม 

จากการทดลองที่ 1 ทําการคัดเลือกตัวทําละลายที่ดีที่สุดสําหรับการยอมเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและยอมสีโครโมโซม
จากปลายรากหอม โดยคัดเลือกจากแบบประเมินจํานวน 80 ชุด ซึ่งจากแบบประเมิน พบวาตัวทําละลายท่ีนํามาสกัดสาร
สีจากราสเบอรรี ่ไดดีที่สุด คือ น้ํากลั่น หลังจากนั้นนําสารสกัดที่คัดเลือกมาพัฒนาสียอมใหอยูในรูปของสีผงโดยใช
กระบวนการทําใหแหงแบบเยือกแข็ง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี ้

1) นาํผลราสเบอรรี่มาละลายน้ําแข็ง แลวนําไปช่ังน้ําหนัก และเติม นํ้ากลั่นลงไปในอัตราสวน  1:1 นําไป
ปนใหละเอียด และต้ังท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นนํามากรองดวยผาขาวบาง และกรองดวยเครื่องปม
สูญญากาศใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  

2) เติมสารมอลโทเดกซทรินในอัตราสวน 100 :30, 100:35 และ 100:40 [ปริมาตร (มิลลิลิตร) : น้ําหนัก
(กรัม)] ตามลําดับ (วันเพ็ญ สีหวงษ, 2546) คนสารใหละลาย และนําไปแชแข็งเปนเวลา 24 ช่ัวโมง นําสารสกัดที่ไดผาน
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กระบวนการทําใหแหงแบบเยือกแข็ง โดยใชระยะเวลา 5 วัน และเขาตูควบคุมความช้ืน เปนเวลา 1 วัน  หลังจากนั้นนํามา
บดเปนผงดวยโกรง และนําสีผงที่ไดไปทดสอบการยอมสีเนื้อเยื่อพืชและยอมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม พรอมบันทึก
ภาพถาย 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

4.1 ผลของการคัดเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสียอมจากผลราสเบอรรี่ ตอการติดสีของเน้ือเยื่อลํา
ตนหญาขนและโครโมโซมปลายรากหอม 

ผลของการสกัดสีจากราสเบอรรี่ในการยอมสีเนื้อเยื่อ ลําตนหญาขน โดยสกัดดวยตัวทําละลาย 4 ชนิด 
ไดแก น้ํากล่ัน เมทานอล เอทานอล 95% และกรดอะซิติกทั้งอัตราสวน 1:1 และ 1:3 พบวาสารสกัดจากราสเบอรรี่ในน้ํากลั่น 
ที่อัตราสวน 1:1 มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมของการยอมสีติดเนื้อเยื่อลําตนหญาขนสูงที่สุด โดยมีระดับความพงึพอใจเทากับ 
4.12 (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 1) เชนเดียวกับสีจากสารสกัดราสเบอรรี่ในการยอมสีโครโมโซมจากปลายรากหอม พบวาสีของ
สารสกัดจากราสเบอรรี่ที่สกัดดวยตัวทําละลายน้ํากลั่น และเมทานอล ที่อัตราสวน 1:1 จะสามารถยอมติดสีโครโมโซมปลาย
รากหอมไดชัดเจน และมีคาความพึงพอใจสูงกวาตัวทําละลายชนิดอื่น ๆ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ เทากับ 4.06 
และ 4.00 ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) จากผลการทดลองจะเห็นไดวา ผลราสเบอรรี่สามารถนํามาใชในการยอมสีทั้ง
เนื้อเยื่อพืชและโครโมโซมจากปลายรากหอมได โดยใหผลเชนเดียวกับพืชในกลุมแอนโทไซยานินหลายๆ ชนิด เชน มะขามแดง 
(ธีรารัตน แชมชัยพร และคณะ, 2563) มะมวงหาวมะนาวโห (ธีรารัตน แชมชัยพร และณัฐวัฒน สุกแดง, 2563) แบล็คเบอรรี่ 
(หัทยา การีวงศ และวิไล ชัยสมภาร, 2546) และขาวโพดหวานสีมวง (รุจิรา ทองศรีสุข และคณะ , 2560) เปนตน และยัง
พบวาตัวทําละลายที่ดีที่สุดในการสกัดสีของราสเบอรรี่ ไดแก น้ํากลั่น แสดงใหเห็นวาสารสีจากราสเบอรรี่มีองคประกอบทาง
เคมีสวนใหญเปนสารท่ีมีขั้ว จึงสามารถสกัดโดยใชตัวทําละลายที่มีขั้วแบบนํ้ากลั่นไดดีกวาตัวทําละลายชนิดอื่น เชนเดียวกับ
การสกัดสารสีจากใบสาบเสือ (ประกิต ไชยธาดา, 2562) อยางไรก็ตามการใชตัวทําละลายที่แตกตางกันจะมีความสามารถใน
การสกัดสารสีจากพืชที่แตกตางกันดวย เชน การเตรียมผงสีจากเปลือกมังคุดดวยตัวทําละลาย 4 ชนิด คือ น้ํา เมทานอล 
กรดอะซิติก 3% และโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.5 โมลตอลิตร ไดสารละลายท่ีมีความแตกตางกัน สารสกัดจากน้ําไดสี
แดงอมชมพูถึงสีแดงเขม สารสกัดจากเมทานอลไดสชีมพูออน ขณะท่ีการใชกรดอะซิติกและโซเดียมไฮดรอกไซด ไดสีน้ําตาลถึง
สีเทา (พรพิมล มวงไทย และคณะ, 2553)  

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาความพึงพอใจในการติดสียอมของเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและโครโมโซมจากปลายรากหอม ดวย
สารสกัดจากราสเบอรรี่โดยใชตัวทําละลาย 4 ชนิด ท้ังอัตราสวน 1:1 และ 1:3 (กรัม/มิลลิลิตร) 

ชนิดตัวทําละลาย/อัตราสวน คาระดบัความพึงพอใจ 
เนื้อเยื่อลําตนหญาขน โครโมโซมของปลายรากหอม 

น้ํากลั่น 1:1 4.12a 0.32 4.06a 0.20 
น้ํากลั่น 1:3 3.68ab 0.38 3.72a 0.22 
เมทานอล 1:1 3.61ab 0.13 4.00a 0.29 
เมทานอล 1:3 2.76cd 0.09 3.42a 0.23 
เอทานอล95% 1:1 2.60cd 0.26 3.51a 0.46 
เอทานอล95% 1:3 2.07d 0.09 2.29b 0.18
กรดอะซติิก 1:1 3.09bc 0.12 1.64bc 0.14
กรดอะซติิก 1:3 2.35d 0.19 2.35d 0.02
หมายเหตุ a, b, c และ d หมายถงึ ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (P 0.05) 
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 ก                                              ข                                               ค 
ภาพท่ี 1 สีจากสารสกัดราสเบอรรี่ในการยอมสีเนื้อเยื่อลําตนหญาขนดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:1 (ก) และสีของสารสกัด

จากราสเบอรรี ่ที่ยอมสีโครโมโซมจากปลายรากหอมที่สกัดดวยตัวทําละล ายนํ้ากลั่น (ข) และเมทานอล  
(ค) ที่อัตราสวน 1:1 

4.2 การพัฒนาสียอมจากผลราสเบอรร่ีแชแข็งใหอยูในรูปของสีผงและทดสอบประสิทธิภาพของสียอม 
สารสกัดจากผลราสเบอรรี่ดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:1 เมื่อผานกระบวนการทําใหแหงแบบเยือกแข็ง เพื่อคงสภาพสี

นั้น พบวาสารสกัดจะมีลักษณะแหงเปนแผนกรอบ มีสีชมพแูดง สามารถนํามาบดดวยโกรงแลวทําใหเปนผงไดงาย และเม่ือนํา
ผงของสารสกัดมาผสมกับน้ํากลั่นในอัตราสวน 1:2 แลวนําไปยอมสีเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและโครโมโซมจากปลายรากหอม 
พบวาสารสกัดจากราสเบอรรี่ที่สกัดดวยน้ํากลั่นผสมกับมอลโทเดกซทรินในทุกอัตราสวนสามารถนํามาใชในการยอมสี
เนื้อเยื่อลําตนหญาขนและโครโมโซมจากปลายรากหอมได สามารถเห็นรายละเอียดของโครงสรางของเน้ือเย่ือและระยะ
การแบงเซลลได แตคุณภาพของสียอมจะมีสีที่ออนกวา กอนจะนําไปผสมกับมอลโทเดกซทรินเพ่ือทําใหสารสกัดเปนผง 
(ภาพท่ี 2 และ 3) ดังนั้นหากจะนําสีผงจากราสเบอรรี่ที่ไดไปพัฒนาตอ ควรจะพิจารณาเรื่องคุณภาพของสีเพิ่มขึ้น  

ก ข ค 
ภาพที่ 2 การยอมสีเนื้อเย่ือลําตนหญาขน ที่ยอมดวยสารสกัดจากผลราสเบอรรี่ที่เก็บรักษาใหอยูในรูปของผงท่ีความเขมขน

ของสารมอลโทเดกซทรินในอัตราสวน 100:30 (ก), 100:35 (ข) และ 100:40 (ค) 

ก ข ค  
ภาพท่ี 3 การยอมสีโครโมโซมปลายรากหอม ที่ยอมดวยสารสกัดจากผลราสเบอรรี่ที่เก็บรักษาใหอยูในรูปของผงที่ความเขมขน

ของสารมอลโทเดกซทรินในอัตราสวน 100:30 (ก), 100:35 (ข)  และ 100:40 (ค) 
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5. สรุปผลการศึกษา
สารสกัดจากราสเบอรรี่ที่สกัดดวยน้ํากลั่นสามารถยอมติดสีเนื้อเยื่อลําตนหญาขนและยอมสีโครโมโซมจากปลายราก

หอมไดชัดเจนท่ีสุด และเมื่อนําสารสกัดจากราสเบอรรี่ผสมกับมอลโทเดกซทรินผานกระบวนการทําใหแหงแบบเยือกแข็งจะได
สารสกัดที่แหง มีสีชมพูแดงและนํามาทําเปนผงได แตคุณภาพของสียอมจะลดลง 
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 บทคัดยอ 

การทดสอบผลของสารสกัดจากหมอนอย (Vernonia cinerea (L.) Less) ดวยน้ํากลั่นจากการแยกสวนใบ ลําตน
และราก ที่อัตราสวน 1:20 และ 1:40 ตอการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของถั่วเขียวและขาวพบวา ศักยภาพของสารสกัด
จากสวนของใบและลําตนของหมอนอยจะมีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ด ความยาวราก และความยาวตนของถั่วเขียวและ
ขาวมากกวาสารสกัดจากสวนราก สําหรับผลของการรดสารสกัดดวยน้ําจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยที่อัตราสวน 1:20 
ทุกๆ 5 วัน ตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในสภาพกระถางเปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวา สารสกัดจากสวนของใบและ
ลําตนของหมอนอย ภายหลังการรดสารสกัดจะทําใหความสูงของตนดาวเรืองสูงกวาการรดสารสกัดจากราก แตจะสงผลทําให
ลําตนของดาวเรืองหงิกงอ ใบมีสีเหลืองและเหี่ยว สวนสารสกัดท้ังใบ ลําตนและรากของหมอนอยจะสงผลทําใหความยาวราก
ของดาวเรืองลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุม ดังนั้นหากจะนําสารสกัดจากหมอนอยไปใชควรตองวิเคราะหหาสารออกฤทธ์ิสําคัญ
ที่อยูในสารสกัดดวย 

คําสําคัญ: อัลลีโลพาที หมอนอย การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต 
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Abstract 

The effect of extracts from root, stem and leaf of little iron weed (Vernonia cinerea (Linn.) Less) 

at the ratios of 1:20 and 1:40 (weight of plant: volume of water) on germination and growth of mung been 

(Vigna radiata (L.)) and rice (Oryza sativa L.) were examined. The results demonstrated that allelopathic 

potential from leaves and stems extract of little iron weed had more efficiency in inhibiting germination, 

root length and stem length of mung bean and rice than roots extract. The effect of watering extracts 

from the leaves, stems and roots of little iron weed at a ratio of 1:20 every 5 days on the growth of 

marigold (Tagetes patula L.) in pots for a period of 8 weeks. It was found that the extracts from the 

leaves and stems of little iron weed after watering increased shoot lengths of the marigold plant than the 

root extract, but the stems are not upright and the leaves are yellow and withered. The extract of the 

leaves, stems and roots of little iron weed decreased root length of marigold when compared to the 

control. Therefore, if little iron weed extracts are to be used, they should also be analyzed for the active 

ingredients contained in the extract. 

Keywords: allelopathy, Leptochloa chinensis (L.) Nees., seed germination, growth 

1. บทนํา
วัชพืชเปนปญหาสําคัญทางการเกษตร สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชปลูก ทําใหผลผลิตของพืชปลูกลดลง 

เกษตรกรจึงตองใชสารเคมีมากําจัดวัชพืชและเมื่อใชเปนระยะเวลานานจะเกิดสารตกคางของสารเคมีขึ้นในดิน ปจจุบันนักวิจัย
จึงคนควาหาสารสกัดจากธรรมชาติมาใชในการควบคุมวัชพืช และไมกอใหเกิดผลเสียกับสิ่งแวดลอม จากการศึกษา
สารประกอบทางเคมีภายในพืชหลายๆ ชนิดพบวา พืชที่มีสารอัลลีโลพาที (allelochemical) ภายในตนพืชนั้น จะมี
ความสามารถในการยับย้ังหรือกระตุน การงอก การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืชชนิดอื่นได (Rice,1984; Rizvi and 
Rizvi, 1992)  เชน จากการศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบพืชวงศ Acanthaceae จํานวน 5 ชนิด ไดแก
รางจืด สรอยอินทนิล  เสลดพังพอนตัวผู  เสลดพังพอนตัวเมีย และทองพันช่ัง พบวา สารสกัดดวยน้ําจากใบพืชทุกชนิดมีผล
ยับยั้งการงอกและการเจริญของกวางตุง และหญารังนกได แตระดับของการยับยั้งจะมีความแตกตางกันขึ้นกับชนิดของพืช 
เชน การเจริญของลําตนกวางตุงกับหญารังนกจะคอนขางทนทานตอสารสกัดมากกวาการเจริญสวนราก (เฉลิมชัย วงศวัฒนะ 
และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, 2555) 

หมอนอย (Vernonia cinerea (L.) Less) เปนพืชลมลุก พบไดงายในประเทศไทย มีการนําหมอนอยมาใชเปนยา
ทางการแพทยแผนไทยและนําไปใชเพื่อชวยเลิกบุหรี่ได (อรลักษณา แพรัตกุล, 2553) นอกจากน้ีในรายงานวิจัยยังพบวา สาร
สกัดจากตนหมอนอยแบบแหงท่ีสกัดดวยน้ํากลั่นมีผลยับยั้งการแบงเซลลจากปลายรากหอมและยังมีผลตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของเมล็ดตอยติ่งและเมล็ดกระถินทั้งการทดสอบในหองปฏิบัติการและในสภาพกระถางอีกดวย (ธีรารัตน แชมชัย
พร และคณะ, 2560) จากงานวิจัยดังกลาวจะเห็นไดวา ตนหมอนอยมีสารอัลลีโลพาทีภายในตนพืชเองท่ีสามารถสงผลตอการ
เจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นได แตไมสามารถบอกไดวา สารอัลลีโลพาทีที่พบในตนหมอนอยน้ันอยูที่สวนใดของตนพืช ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งนี้จึงมีความสนใจศึกษาสารสกัดจากตนหมอนอยแหงโดยการแยกสวนของตนออกเปน 3 สวน คือ ใบ ลําตน และ
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ราก เพ่ือศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในแตละสวนของตนหมอนอย เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาหาสารยับยั้งการ
เจริญเติบโตและเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะนําไปพัฒนาเปนสารกําจัดวัชพืชตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อทดสอบผลของสารสกัดดวยน้ําจากการแยกสวนใบ ลําตน และรากของหมอนอยตอการงอกและการเจริญเติบโต

ของถั่วเขียว ขาว และดาวเรืองที่ปลูกในกระถาง 

3. วิธีดําเนินการศึกษา
แบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง คือ 

3.1 การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ําจากการแยกสวนใบ ลําตน และรากของหมอนอยตอการงอก
และการเจริญเติบโตของขาวและถั่วเขียว 

1. การเตรียมสารสกัด
นําตนหมอนอยมาลางน้ําใหสะอาดและแยกสวนพืชออกเปน 3 สวน คือ ใบ ลําตน และราก นําตนหมอนอยที่แยก

สวน ไปอบดวยเครื่องอบลมรอน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 5 วัน หลังจากน้ันนําสวนตางๆ 
มาบดใหละเอียดแลวนําไปสกัดดวยน้ํากลัน่ท่ีอัตราสวน 1:20 และ 1:40 กรัม/มิลลิลิตร แชตัวอยางพืชทิ้งไว 24 ช่ัวโมง จากนั้น
นํามากรองดวยผาขาวบาง และกระดาษกรอง Whatman เบอร 93 

2. การทดสอบ
นําเมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดขาวมาเพาะในสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยที่อัตราสวน 1:20 และ 1:40 

โดยนําเมล็ดใสในจานเพาะเลี้ยงท่ีวางรองดวยกระดาษเพาะ จํานวนจานละ 20 เมล็ด ใสสารสกัดปริมาตร 10 มิลลิลิตรตอจาน 
โดยใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา บันทึกผล
การทดลองและนับจํานวนเมล็ดที่งอกหลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 5 วัน นําผลการงอกของเมล็ดมาคํานวณเปอรเซ็นตการยับยั้ง
การงอกตามวิธีของเฉลิมชัย วงศวัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2558) 

3.2 การทดลองท่ี 2 การศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ําจากการแยกสวนใบ ลําตน และรากของหมอนอยตอการ
เจริญเติบโตของดาวเรืองในสภาพกระถาง 

นําสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยจากการทดลองที่ 1  เฉพาะอัตราสวน 1:20 มาศึกษาผลที่มีตอการ
เจริญเติบโตของดาวเรือง โดยนําตนดาวเรืองที่มีอายุ 5 สัปดาห ขนาดความสูงของตนเฉลี่ย 8.87 เซนติเมตร มาปลูกลงดิน 
จํานวน 5 ตนตอกระถาง โดยใชกระถางพลาสติกสีดําขนาด 8 นิ้ว รดน้ําทุกวัน กอนทําการทดสอบจะงดการรดนํ้าเปน
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง และทําการวัดความสูงของตนหลังจากน้ันทําการรดสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของหมอนอย ที่
อัตราสวน 1:20 ในแตละกระถางโดยใชปริมาตร 50 มิลลิลิตร/กระถาง ระยะเวลาในการรดสารสกัดทุกๆ 5 วัน เปนระยะเวลา 
8 สัปดาห สําหรับชุดควบคุมจะทําการรดน้ํากลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตร/กระถาง ขณะการทดสอบสารสกัดจะทําการรดนํ้าทุก
วันโดยใชปริมาตรนํ้า 100 มิลลิลิตร/กระถางยกเวนวันที่รดสารสกัด จะงดการรดน้ํา สังเกตอาการของดาวเรืองหลังการรดสาร
สกัด บนัทึกผลการทดลองโดยวัดความสูงของลําตนและความยาวของราก 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

4.1 ผลของสารสกัดดวยนํ้าจากการแยกสวนใบลําตน และรากของหมอนอยตอการงอกและการเจริญเติบโตของขาว
และถั่วเขียว 

เมื่อเพาะเมล็ดถั่วเขียวและขาวในสารสกัดจากใบ ลําตน และรากแบบแหงดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:20 และ 1:40 
โดยมีน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม พบวาสารสกัดจากสวนของใบและลําตนของหมอนอยที่อัตราสวน 1:20 มีผลตอการงอกของเมล็ด
ถั่วเขียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตกับชุดควบคุม  สวนสารสกัดจากหมอนอยทั้งใบ ลําตน และราก มีผลตอการงอกของเมล็ด
ขาว โดยสงผลทําใหเมล็ดขาวงอกนอยลง โดยเฉพาะสารสกัดจากสวนของใบอัตราสวน 1:20  และเมื่อเปรียบเทียบผลของสาร
สกัดจากสวนตางๆ ของหมอนอยตอการยับย้ังการงอกของเมล็ดพืชทดสอบท้ังสองชนิดคือ ถั่วเขียวและขาว พบวา สารสกัด
จากใบของหมอนอยท่ีอัตราสวน 1:20 จะยับยั้งการงอกของเมล็ดไดสูงสุด คือ 22.50 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 1) 
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สําหรับความยาวรากและความยาวตนของถ่ัวเขียวและขาว พบวาสารสกัดจากสวนของใบ และลําตนของหมอนอย 
มีผลตอความยาวรากและความยาวตนของถ่ัวเขียวและขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตกับชุดควบคุม  โดยเฉพาะที่อัตราสวน 
1:20 โดยสารสกัดจากสวนใบของหมอนอยจะสามารถยับยั้งความยาวรากของพืชทดสอบท้ังสองชนิดไดเทากับ 72.45 
เปอรเซ็นตและสามารถยับยั้งความยาวตนของพืชทดสอบทั้งสองชนิดไดเทากับ 72.01 เปอรเซ็นต สวนสารสกัดจาก
ลําตนของหมอนอยสามารถยับยั้งความยาวรากของพืชทดสอบไดเทากับ 59.54 เปอรเซ็นตและสามารถยับยั้งความยาวตนของ
พืชทดสอบท้ังสองชนิดไดเทากับ 63.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตในสารสกัดจากสวนของรากหมอนอยพบวา ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม ยกเวนท่ีอัตราสวน 1:40 จะมีผลตอการกระตุนความยาวของตนขาวใหเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2 
และ 3)  

ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยดวยน้ํากลั่นท่ีอัตราสวน 1:20 และ 1:40 ตอการงอกของเมล็ด
ถั่วเขียว และขาวท่ี 5 วันหลังเพาะ 

สวนของสารสกัด 
อัตราสวนของสารสกัด
(นํ้าหนัก : ปริมาตร) 

ถั่วเขียว ขาว การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(เปอรเซ็นต) เมลด็1/ %C2/ เมลด็1/ %C2/

Control (น้ํากลั่น) 20.00a 4/ 100.00 20.00a 100.00 0.00 

ใบ 
1 : 20 17.67b 88.35 13.33c 66.65 22.50*

1 : 40 19.00ab 95.00 17.67b 88.35 8.30 

ลําตน 
1 : 20 15.33c 76.65 17.33b 86.65 18.35 
1 : 40 20.00a 100.00 17.33b 86.65 6.65 

ราก 
1 : 20 18.33ab 91.65 17.67b 88.35 10.00 
1 : 40 20.00a 100.00 18.00ab 90.00 5.00 

CV (%) 10.26 - 12.28 - - 

ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:20 และ 1:40 ตอความยาวรากของ
ถั่วเขียว และขาวท่ี 5 วันหลังเพาะ 

สวนของสารสกัด 
อัตราสวนของสารสกัด
(นํ้าหนัก : ปริมาตร) 

ถั่วเขียว ขาว การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(เปอรเซ็นต) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/

Control (น้ํากลั่น) 5.91a 4/ 100.00 3.78a 100.00 0.00 

ใบ 
1 : 20 2.96b 50.08 0.19d 5.03 72.45 
1 : 40 3.36b 56.85 1.18c 31.21 55.97 

ลําตน 
1 : 20 2.25b 38.07 1.62bc 42.85 59.54 
1 : 40 2.06b 34.86 2.24b 59.25 52.95 

ราก 
1 : 20 5.72a 96.78 4.42a 116.91 - 6.85 
1 : 40 6.11a 103.38 4.46a 117.97 - 10.68 

CV (%) 48.27 - 63.67 - - 
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ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:20 และ 1:40 ตอความยาวตนของ
ถั่วเขียวและขาวที่ 5 วันหลังเพาะ 

สวนของสารสกัด 
อัตราสวนของสารสกัด
(นํ้าหนัก : ปริมาตร) 

ถั่วเขียว ขาว การยับยั้งเฉลี่ย3/ 
(เปอรเซ็นต) ซม.5/ %C2/ ซม.5/ %C2/

Control (น้ํากลั่น) 7.66a 4/ 100.00 2.11b 100.00 0.00 

ใบ 
1 : 20 4.15b 54.17 0.04d 1.89 72.01 
1 : 40 4.71ab 61.48 1.02c 48.34 45.09 

ลําตน 
1 : 20 2.32b 30.29 0.90c 42.65 63.53 
1 : 40 4.48ab 58.48 1.16c 54.98 43.27 

ราก 
1 : 20 5.34ab 69.71 2.39b 113.27 8.51 
1 : 40 3.81b 49.74 3.73a 176.78 - 13.26 

CV (%) 45.90 - 72.83 - - 

1/ จํานวนเมล็ดที่งอกจาก 20 เมล็ด  
2/ จํานวนเมล็ดที่งอกของเมล็ด ความยาวราก หรือความยาวลําตน คิดเปนเปอรเซ็นตของตัวเปรียบเทียบ 
3/ เปอรเซ็นตยับยั้งการงอกความยาวราก หรือความยาวลําตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบท้ังสองชนิด  
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT 0.05  
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตนเปน ซม. (เซนติเมตร) 

จากการทดลองจะเห็นไดวา สารสกัดจากหมอนอยเมื่อสกัดโดยการแยกสวนออกเปน 3 สวน คือ ใบ ลําตน และราก
แลวนําไปทดสอบการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียวและขาวพบวา สารสกัดจากสวนของใบและลําตนของ
หมอนอยมีผลตอการยับย้ังการงอก ความยาวราก และความยาวตนของถั่วเขียวและขาวมากกวาสารสกัดจากรากหมอนอย 
เปนไปไดวา ตนหมอนอยมีการสรางและสะสมสารอัลลีโลพาทีในสวนของใบและลําตนมากกวาสวนของรากซ่ึงสอดคลองกับ 
Kato-Noguchi et al. (2010) ที่รายงานวา สารสกัดหยาบจากสวนใบและลําตนของ Vulpia myuros สามารถยับยั้งการ
เติบโตของ Lepidium sativum, ผักกาดหอม (Lactuca sativa), ถั่วอัลฟลฟา (Medicago sativa), หญาทิโมธี (Phleum 
pretense), หญาตีนนก (Digitaria sanguinalis) และ Lolium multiflorum ได นอกจากนี้ตามรายงานของอภิรัฐ บัณฑิต 
และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย (2019) ยังพบวา สารสกัดดวยน้ําจากสวนเหนือดินของบาหยาสามารถยับยั้งความยาวราก 
และนํ้าหนักแหงของผักกาดหอมไดมากกวาสารสกัดดวยน้ําจากสวนรากของบาหยา  นอกจากนี้ในการทดลองยังพบวา สาร
สกัดที่ความเขมขนสูง (อัตราสวน 1:20) จะมีสงผลตอการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบได สวนสารสกัดที่
ความเขมขนต่ําจะสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชทดสอบไดเนื่องจากสารอัลลีโลพาทีบางชนิดมีคุณสมบัติเปนฮอรมีซีส 
(hormesis) ซึ่งจะมีผลสงเสริมหากมีความเขมขนตํ่าอาจมีผลในการกระตุนการเจริญเติบโตของพืช แตถาหากความเขมขนสูง
อาจมีผลในทางลบ คือ ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได (Belz and Cedergreen, 2010)   

 4.2 ผลของสารสกัดดวยน้ําจากการแยกสวนใบ ลําตน และรากของหมอนอยตอการเจริญเติบโตของดาวเรืองท่ีปลูก
ในกระถาง 

ผลของการรดสารสกัดดวยน้ําจากใบ ลําตน และรากของหมอนอยตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองเปนระยะเวลา 
8 สัปดาห พบวา การรดสารสกัดจากสวนของใบและลําตนของหมอนอยจะทําใหความสูงของตนดาวเรืองสูงกวาการรดดวย
สารสกัดจากสวนรากของหมอนอยและชุดควบคุมโดยจะเห็นไดชัดเจนตั้งแตสัปดาหที่ 3 เปนตนไป  (กราฟท่ี 1) ในสัปดาหที่ 8 
เมื่อนําตนดาวเรืองมาวัดความยาวตน พบวา ความยาวตนของดาวเรืองที่รดดวยสารสกัดจากสวนแยกของตน (31.96 
เซนติเมตร) และสวนแยกของใบ (33.77 เซนติเมตร) จะสงผลใหความยาวของตนดาวเรืองสูงกวาการรดดวยสารสกัดจากสวน
ราก (20.83 เซนติเมตร) และชุดควบคุม (21.11 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4 และภาพที่ 1) นอกจากนี้
ตนดาวเรืองที่ไดรับสารสกัดจากสวนใบและลําตนของหมอนอยจะมีการแสดงอาการผิดปกติบางประการ เชน ลําตนบางตน
หงิกงอไมสามารถตั้งตรงได ใบเริ่มมีสีเหลืองและเหี่ยวเฉาอีกดวย สําหรับในสวนของความยาวรากของตนดาวเรืองพบวา การ
รดสารสกัดจากสวนแยกของใบ (13.30 เซนติเมตร) ลําตน (12.70 เซนติเมตร) และราก (13.05 เซนติเมตร) ของหมอนอยจะ
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สงผลทําใหความยาวรากของตนดาวเรืองลดลงกวาชุดควบคุม (21.01 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4 และ 
ภาพที่ 2)  

จากการทดลองจะเห็นไดวา ภายหลังการรดสารสกัดจากใบและลําตนของหมอนอยใหแกตนดาวเรืองเปนระยะเวลา 
8 สัปดาหพบวา ความสูงของตนดาวเรืองเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และมีการแสดงอาการลําตนหงิกงอและ
ใบเหลืองรวมดวย แตสารสกัดจากสวนใบ ลําตนและรากของหมอนอยกลับสงผลกระทบทําใหความยาวรากของดาวเรืองลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม  แสดงใหเห็นวา สารสกัดจากหมอนอยมีสารสําคัญที่ออกฤทธ์ิทั้งยับยั้งและสงเสริมได ดังนั้น
เมื่อรดสารสกัดจากสวนตางๆ ของหมอนอยลงดิน รากของดาวเรืองจะดูดซึมสารเขาไป สารเหลานั้นจะไปยับยั้งการยืดตัวของ
เซลลบริเวณราก สอดคลองกับรายงานของธีรารัตน แชมชัยพร และคณะ (2560) ที่รายงานวา สารสกัดจากตนหมอนอยดวย
น้ํากล่ัน มีผลทําใหความยาวของปลายรากหอมลดลงและมีผลยับยั้งการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม  เนื่องมาจาก
สารสกัดจากตนหมอนอยสงผลตอการยับย้ังกิจกรรมของ cyclin-dependent kinase (CDK) ซึ่ง CDK มีบทบาทในการ
ควบคุมวัฏจักรของเซลล โดยควบคุมการเปลี่ยนจากระยะ G1 ไปเปน S หรือจากระยะ G2 ไปเปนระยะ M phase 
ในสวนลําตนของดาวเรืองที่มีความสูงเพ่ิมขึ้นภายหลังการรดสารสกัดจากใบและลําตนของหมอนอยนั้น เปนไปไดวาสารสกัด
จากสวนใบและลําตนมีสารอัลลโีลพาทีบางชนิดท่ีสงผลตอการขยายขนาดของเซลลบริเวณลําตนของดาวเรืองจนทําใหลําตนสูง
และเกิดผิดปกติทําใหลําตนหงิกงอรวมกับอาการใบเหลือง สอดคลองกับรายงานของ Xuan และ Khang (2018) ศึกษาผลของ
สาร protocatechuric acid และ vanillic acid ซึ่งเปนสารอัลลีโลพาทีในกลุมฟนอลิก (Phenolic acids) ตอการยืดยาวของ
ตนกลาขาว พบวา สารท้ังสองชนิดนี้ที่ความเขมขน 0.1 ถึง 1.0 มิลลิโมล สามารถกระตุนการเจริญเติบโตสวนลําตนเหนือดิน
ของขาวไดเพิ่มขึ้น 20.8 ถึง 22.4 เปอรเซ็นต และในการศึกษาของศิริพรรณ สุขขัง (2552) พบวา สารสกัดหยาบจาก 
Hapalosiphon sp. มีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลล เอ ในไมยราบยักษลดลงเนื่องมาจากสารสกัดจะมีผลไปทําลายคลอโรฟลล 
เอ โดยตรง หรือสามารถยับยั้งการสังเคราะหคลอโรฟลล เอ โดยจะไปมีผลยับยั้งการทํางานของเอนไซมที่สําคัญที่เกี่ยวของใน
กระบวนการสังเคราะหคลอโรฟลล ซึ่งจากการศึกษาของ Macías et al. (2005) พบวา สาร milactone A, B และ 1-

tetratriacontanol สามารถยับย้ังการสังเคราะหคลอโรฟลลได อยางไรก็ตาม การออกฤทธิ์ของสารอัลลีโลพาทีจากพืชชนิด
หนึ่งจะไปมีผลกระทบกับพืชชนิดอื่นๆ ไดนั้นตองขึ้นอยูกับชนิดของพืช สายพันธุ ความเขมขนของสาร รวมไปถึงความไวตอ
สารของพืชทดสอบดวย (Rice, 1984 ; Haugland and Brandsaeter, 1996) 

กราฟท่ี 1 ผลของสารสกัดจากราก ลําตน และใบของหมอนอยตอการเจริญเติบโตของดาวเรืองในกระถาง เปนระยะเวลา 8 
สัปดาห 
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ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดจากราก ลําตน และใบของหมอนอยตอการเจริญเติบโตของลําตนและรากของตนดาวเรือง ที่ 8 
สัปดาห 

สวนของสารสกัด 
ความยาวตน 
(เซนติเมตร) 1/ %C 2/ 

ความยาวราก 
(เซนติเมตร) 1/ %C2/ 

ความยาวทั้งหมด 
(เซนติเมตร) 1/

Control 21.11b 100.00 21.01a 100.00 42.12a

ใบ 33.77a 159.97 13.30b 63.30 47.07a

ตน 31.96a 151.39 12.70b 60.44 44.60a

ราก 20.83b 98.67 13.05b 62.11 33.88b

CV (%) 24.47 - 28.16 - 14.37 
1/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT 0.05 
2/ ความยาวราก หรือความยาวลําตน คิดเปนเปอรเซ็นตของตัวเปรียบเทียบ  

ก ข   ค    ง 

ภาพท่ี 1 ความยาวรากของดาวเรืองในชุดควบคุม (ก) กับการรดสารสกัดจากสวนแยกของใบ (ข) สวนแยกของลําตน (ค) และ
สวนแยกของราก (ง) จากหมอนอย ท่ี 8 สัปดาหหลังการรดสารสกัด 

ก ข ค ง  

ภาพท่ี 2 ความยาวตนของดาวเรืองในชุดควบคุม (ก) กับการรดสารสกัดจากสวนแยกของใบ (ข) สวนแยกของลําตน และ (ค) 
สวนแยกของราก (ง) จากหมอนอย ท่ี 8 สัปดาหหลังการรดสารสกัด 

5. บทสรุป
1. สารสกัดจากหมอนอยมีสารสําคัญที่ออกฤทธ์ิทั้งยับยั้งและสงเสริม โดยสารสกัดจากสวนของใบและลําตนของ

หมอนอยจะมีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ด ความยาวราก และความยาวตนของถั่วเขียวและขาวมากกวาสารสกัดจากราก  
2. สารสกัดจากสวนของใบและลําตนของหมอนอยหลังการรดสารสกัดใหแกตนดาวเรืองจะทําใหความสูงของตน

ดาวเรืองสูงกวาการรดดวยสารสกัดจากสวนรากแตจะสงผลทําใหลําตนของดาวเรืองหงิกงอ และใบมีสีเหลืองและเหี่ยวเฉา แต
สารสกัดทั้งใบ ลําตนและรากของหมอนอยจะสงผลทําใหความยาวรากของดาวเรืองลดลง ดังนั้นหากจะนําสารสกัดจาก
หมอนอยไปใชควรตองวิเคราะหสารออกฤทธิ์สําคัญที่อยูในสารสกัด ซึ่งสารเหลานี้อาจสามารถพัฒนาตอยอดเปนสารธรรมชาติ
กําจัดวัชพืชไดในอนาคต 
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ผลของสารอัลลีโลพาทีจากตนกระดุมทองเลื้อย 
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สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ  

การศึกษาผลของสารอัลลีโลพาทีจากตนกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) ดวยน้ํากลั่นที่อัตราสวน 
1:10 1:20 และ 1:40 ตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส (mitosis) ของปลายรากหอม การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต
ของพืชทดสอบ พบวา สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทุกอัตราสวนมีผลทําใหความยาวรากของปลายรากหอม จํานวนเซลลใน
ระยะ M phase และดัชนีการแบงเซลล (MI) ลดลง โดยเฉพาะความเขมขนท่ีอัตราสวน 1:10 จะยับยั้งความยาวรากของหอมอยาง
สมบูรณ ในการทดสอบการงอกของเมล็ดพบวา สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยที่อัตราสวน 1 :10 เทานั้นที่มีผลตอการงอกของ
เมล็ดขาว พันธุ กข 41 และเมล็ดถั่วเขียว แตสารสกัดทุกอัตราสวนจะมผีลทําใหความยาวตนและความยาวรากของทั้งขาว พันธุ กข 

41 และถั่วเขียวลดลง สําหรับผลการฉีดพนสารสกัดตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในสภาพกระถาง ทุกๆ 5 วัน เปนระยะเวลา 
8 สัปดาห พบวา สารสกัดจะสงผลทําใหความยาวรากของดาวเรืองจะมีแนวโนมลดลง แตในความยาวตนกลับพบวา สารสกัดที่
ความเขมขนมากขึ้นจะสงเสริมความยาวตนใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณคลอโรฟลล เอ คลอโรฟลล บี  และคลอโรฟลลรวมดวย  

คําสําคัญ: กระดุมทองเลื้อย สารอัลลีโลพาที การยับยั้ง ไมโทซิส 
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Effect of Allelopathy from Wedelia trilobata (L.) Hitchc.  
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Abstract 

The allelopathic potential of water extracts from Wedelia trilobata (L.) Hitchc. at the ratios of 1:10, 

1:20 and 1:40 were studied on onion root mitotic cell division, seed germination and seedling growth in test 

plants. The water extracts at various concentrations decreased the root length, mitotic cell division of the 

onion and mitotic index (MI). Wedelia trilobata (L.) Hitchc. extracts affected seed germination and seedling 

growth of the test plants, especially at 1:10 concentration inhibited root length completely. The Wedelia 

trilobata (L.) Hitchc. extracts at 1:10 ratio also inhibited rice (Oryza sativa L.) RD 43 and mung been (Vigna 

radiata (L.)) seed germination, meanwhile the extracts at all ratios decreased shoot and root lengths in rice 

and mung been. In the foliar application tests of the Wedelia trilobata (L.) Hitchc. extracts to marigold 

(Tagetes patula L.) seedlings every 5 days in pots for a period of 8 weeks., it was found that the after foliar 

application decreased root lengths of the marigold plant. However, the extracts also increased shoot lengths, 

chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll contents of marigold plant, particularly at the high 

extraction ratios. 

Keywords: Wedelia trilobata (L.) Hitchc., allelopathy, inhibition, mitosis 

1. บทนํา
อัลลีโลพาที (allelopathy) เปนปรากฏการณที่พืชหรือจุลินทรียปลดปลอยสารชีวเคมีออกสูสิ่งแวดลอมและสารดังกลาว

ไปมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะมีผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นๆ ได (Rice, 1984; Rizvi and 
Rizvi, 1992 ) ทั้งดานบวก เชน ผลทางอัลลีโลพาธีของสารสกัดดวยน้ําจากใบและลําตนของดาวเรืองตอการเจริญเติบโตของวัชพืช
และพืชปลูก พบวา สารสกัดดวยน้ําจากลําตนของดาวเรืองสามารถกระตุนการยืดยาวสวนลาํตนและความยาวรากของกวางตุงและ
ผักกาดขาวได (จําเนียร ชมภู และคณะ, 2562) และดานลบ เชน ผลทางอัลลีโลพาทีของบาหยา (Asystasia gangetica) ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของผักกาดหอม (อภิรัฐ บัณทิต และชนากานต เทโบลต พรมอุทัย, 2562) เปนตน 

ตนกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) Hitchc.) เปนวัชพืชที่ควบคุมยาก (Thaman, 1999)  อยูในวงศ 
Compositae ซึง่พืชชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา พบมากในแถบประเทศอบอุน และเขตรอนช้ืน รวมถึงประเทศไทยดวย เปน
พืชที่เติบโตเร็วและเติบโตไดดีบริเวณดินช้ืนแฉะ สามารถแตกก่ิงกานและเหงาใหมขยายคลุมหนาดินไดเปนบริเวณกวางภายในไมกี่
เดือนจนมีศักยภาพเปนพืชรุกรานชนิดหนึ่ง (วราภรณ สุทธิสา และศิริประภา คําจันดี., 2562) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาตนกระดุมทองเลื้อยเพื่อนํามาใชประโยชน ในการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช 
เนื่องจากกระดุมทองเลื้อยเปนพืชที่ขึ้นเองไดตามธรรมชาติ และหาไดงายตามทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบผลของสาร
สกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอการแบงเซลลแบบไมโทซิส (mitosis) ที่ปลายรากหอม และผลของสารสกัดตอการเจริญเติบโตของ
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พืชบางชนิด เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจในการใชเปนสารควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช และเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะนําไปพัฒนาเปน
สารกําจัดวัชพืชตอไป 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยดวยน้ํากล่ันตอการยับยั้งงอกของเมล็ดขาว พันธุ กข41 และเมล็ดถั่ว

เขียว 
3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในสภาพกระถาง

3. วิธีดําเนินการศึกษา
แบงการทดลองออกเปน 3 การทดลองดังนี้ 

 3.1 การทดลองท่ี 1 ศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส (mitosis) จาก
ปลายรากหอม 
  3.1.1 การเตรียมสกัดจากตนกระดุมทองเล้ือย 

         นําตนกระดุมทองเลื้อยมาลางทําความสะอาด ผึ่งใหแหง นําไปอบดวยตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จน
แหง และนํามาปนใหละเอียด จากนั้นนําไปแชในน้ํากลั่นท่ีอัตราสวน 1:10 (น้ําหนัก(กรัม)/ ปริมาตร (มิลลิลิตร)) เปนเวลา 24 
ช่ัวโมง นํามากรองเอากากออกดวยผาขาวบางและกระดาษกรองเบอร 93 แลวเตรียมสารสกัดที่อัตราสวน 1:20  และ 1:40 ดวยวิธี
เดียวกันกับวิธีการท่ีกลาวขางตน 
  3.1.2 การเพาะหอม 

   เพาะหัวหอมในสารสกัดตนกระดุมทองเลื้อยท่ีอัตราสวนตางๆ กัน เปนระยะเวลา 3 วัน โดยใชน้ํากลั่นเปนตัวควบคุม 
เมื่อครบ 3 วัน ตัดปลายรากหอมยาวประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ใสลงในหลอด eppendrof ที่บรรจุ 1 N HCl ในอางน้ํารอนอุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 นาที วางปลายรากลงบนสไลด หยดสียอม carbol fuchsin ลงบนเนื้อเยื่อราก แชทิ้งไวประมาณ 1-
2 นาที เคาะกระจกปดสไลดอยางเบาๆ และนําไปศึกษาดวยดวยกลองจุลทรรศน 
  3.1.3 การบันทึกผลการทดลอง 

 บันทึกผลการทดลองโดยนับจํานวนรากและวัดความยาวรากหอม (เซนติเมตร)  และนับระยะการแบงเซลล เพื่อ
คํานวณหาดัชนีการแบงเซลล (Mitotic index, MI) 

 3.2 การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเล้ือยดวยน้ํากลั่นตอการงอกของเมล็ดขาว พันธุ กข 41 และ
เมล็ดถั่วเขียว  

 3.2.1 การทดสอบการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดขาว พันธุ กข 41 และเมล็ดถั่วเขียว 
นําสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยท้ัง 3 ความเขมขน จากการเตรียมสารสกัดในขอ 3.1.1 มาทดสอบการงอกของ

เมล็ดขาว กข 41 และเมล็ดถั่วเขียว โดยนําสารสกัดแตละอัตราสวนมาใสในจานเพาะเลี้ยงท่ีรองดวยกระดาษเพาะเมล็ดใสสารสกัด
ปริมาตร 10 มิลลิลิตรตอจาน และนําเมล็ดพืชทดสอบมาเรียงในจานจํานวนจานละ 20 เมล็ด โดยใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม วาง
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา  
  3.2.2 การบันทึกผลการทดลอง 

นับจํานวนเมล็ดที่งอกหลังเพาะเมล็ดเปนเวลา 7 วัน และวัดความยาวรากและลําตนของตนกลาหลังเพาะเมล็ด 

 3.3 การทดลองท่ี 3 ศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยท่ีอัตราสวนตางๆ ตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง 
  3.3.1 การทดสอบการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง 

      นําตนดาวเรืองที่มีอายุ 1  สัปดาห โดยจะมีขนาดความสูงของตนเฉลี่ย 5.75 เซนติเมตร มาปลูกลงดินในกระถาง
พลาสติกสีดําขนาด 8 นิ้ว จํานวน 6 ตนตอกระถาง รดน้ําทุกวันเปนระยะเวลา 5 วัน กอนทําการทดสอบจะงดการรดนํ้าเปน
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ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  หลังจากน้ันทําการฉีดพนสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยที่อัตราสวน 1:10 1:20 และ 1:40 ในแตละ
กระถางโดยใชปริมาตร 50 มิลลิลิตรตอกระถาง ระยะเวลาในการฉีดพนสารสกัดจะฉีดพนทุกๆ 5 วัน เปนจํานวน 8 ครั้ง สําหรับชุด
ควบคุมจะทําการฉีดพนน้ํากลั่นปริมาตร 50 มิลลิลิตรตอกระถาง ขณะการทดสอบสารสกัดจะทําการรดน้ําทุกวันโดยใชปริมาตรนํ้า 
100 มิลลิลิตรตอกระถาง 
  3.3.2 การบันทึกผลการทดลอง 

สังเกตอาการของตนดาวเรืองหลังจากฉีดพนสาร และหลังการฉีดพนครบ 8 ครั้ง จะวัดความยาวตนและวัดความ
ยาวของรากและทําการทดสอบปริมาณของคลอโรฟลล  หลังจากน้ันนําใบดาวเรืองไปวิเคราะหปริมาณคลอโรฟลล โดยใช
สารละลาย N, N-dimethylformamide (DMF) แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 
647 และ 664 นาโนเมตร นําคาการดูดกลืนแสงที่วัดไดไปคํานวณความเขมขนของคลอโรฟลลเอ (Chla) คลอโรฟลลบี (Chlb) และ
คลอโรฟลลรวม (Chltotal) ตามสมการของ Moran (1982) 

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา

4.1 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิส
จากการศึกษาผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสในระยะตางๆ ที่ปลายราก

หอม พบวา สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทุกความเขมขนสงผลทําใหความยาวรากของหอมลดลง โดยเฉพาะความเขมขนที่
อัตราสวน 1:10 จะยับยั้งความยาวรากของหอมอยางสมบูรณ นอกจากน้ีสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยในทุกอัตราสวนยังสงผล
ตอการลดจํานวนเซลลในระยะ M phase และดัชนีการแบงเซลล โดยมีคาต่ํากวาชุดควบคุม (p < 0.05) (ตารางที่ 1) ซึ่งดัชนีการ
แบงเซลลเปนดัชนีวัดการเพ่ิมจํานวนเซลล (Gadano et al., 2002) และความถ่ีของการแบงเซลล (Fachinetto et al., 2007) 
ดังนั้นการท่ีคา MI ลดลงจากการใชสารสกัดน้ัน อาจเปนผลมาจากวัฏจักรของเซลล (cell cycle) ถูกรบกวน ซึ่งเก่ียวของกับการ
ยับยั้งกิจกรรมของ cyclin-dependent kinase (CDK) หรืออาจจะไปมีผลตอการยับยั้งการทํางานของ microtubule ก็ได (อินทิ
รา ขูดแกว, 2550; Hopkins and Hüner, 2004 )  

ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยตอกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซสิ 

อัตราสวนของ
สารสกัด (นํ้า
หนัก/ปริมาตร) 

ความยาวเฉลี่ย 
ของรากหอม 

(cm) 

จํานวนเซลลในระยะไมโทซิส คาเฉลี่ยของ
ดัชนีการแบง

เซลล 

ดัชนีการ
แบงเซลล
(%) * โปรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส เทโลเฟส 

control 1.03ns 1/ 75 1.67 2.33 4.67 29.46a 2/ 100 

1:10 0.00 ns 0 0 0 0 0.00d 0 

1:20 0.08 ns 48.33 0.67 0 0 17.91c 60.79 

1:40 0.29 ns 59.00 0.33 0.67 1.00 22.42b 76.10 
* ดัชนีการแบงเซลล (mitotic index, %) = (จํานวนเซลลทั้งหมดที่มีการแบงเซลล ÷ จํานวนเซลลที่ตรวจนับ) × 100
1/ คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT (p ≥ 0.05) 
2/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยอักษรท่ีเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT (p ≥ 0.05) 

4.2 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเล้ือยดวยน้ํากลั่นตอการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของพืชทดสอบ 
เมื่อนําสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทีอ่ัตราสวน 1:10 1:20 และ 1:40 มาทดสอบเพาะเมล็ดขาว กข 41 และเมล็ดถั่ว

เขียวโดยใชน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม พบวาสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยท่ีอัตราสวน 1:10 เทานั้นที่มีผลตอการงอกของเมล็ดขาว 
กข 41 (40.85 เปอรเซ็นต) และเมล็ดถ่ัวเขียว (85 เปอรเซ็นต) โดยเมล็ดขาวจะถูกยับยั้งการงอกมากกวาเมล็ดถั่วเขียว (ตารางท่ี 2) 
ในสวนของความยาวตนและความยาวราก พบวาสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทุกอัตราสวนมีผลทําใหความยาวตนและความ
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ยาวรากของทั้งขาว กข 41 และถ่ัวเขียวลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับชุดควบคุม โดยการยับยั้งจะเพิ่มมากขึ้นตาม
ความเขมขนของสารสกัดท่ีเพ่ิมขึ้น (ตารางที ่3  และ 4) 

ตารางที ่2 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยดวยน้ํากลั่นตอการงอกของเมล็ดขาว กข 41 และถั่วเขียว 

อัตราสวนของสารสกัด 

(น้ําหนกั : ปริมาตร) 
ขาว  ถั่วเขียว การยับย้ังเฉลี่ย3/ 

(เปอรเซ็นต) เมล็ด1/ %C2/ เมล็ด %C 

Control (น้ํากลั่น) 16.33a 100% 20.00a 100% 0.00 

1:10 6.67b 40.85% 17.00b 85% 37.08 

1:20 14.67a 89.83% 18.67ab 93.35% 8.41 

1:40 15.67a 95.96% 19.33a 96.65% 3.70 

ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยดวยน้ํากลั่นตอความยาวตนของขาว กข 41 และถ่ัวเขียว 

อัตราสวนของสารสกัด 

(น้ําหนกั : ปริมาตร) 
ขาว ถั่วเขียว การยับย้ังเฉลี่ย3/ 

(เปอรเซ็นต) ซม.5/ %C2/ ซม. %C 

Control (น้ํากลั่น) 4.10a 100% 7.20a 100% 0.00 

1:10 0.80c 19.51% 2.17b 30.14% 75.18 

1:20 1.27c 30.98% 2.33b 32.36% 68.33 

1:40 3.07b 74.88% 2.83b 39.31% 42.91 

ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยดวยน้ํากลั่นตอความยาวรากของขาว กข 41 และถั่วเขียว 

อัตราสวนของสารสกัด 

(น้ําหนกั : ปริมาตร) 
ขาว  ถั่วเขียว การยับย้ังเฉลี่ย3/ 

(เปอรเซ็นต) ซม.5/ %C2/ ซม. %C 

Control (น้ํากลั่น) 6.77a 100% 3.96a 100% 0.00 

1:10 0.20d 2.95% 0.63b 15.91% 90.57 

1:20 1.50c 22.16% 0.67b 16.91% 80.47 

1:40 3.67b 54.21% 1.00b 25.25% 60.27 
1/ จํานวนเมล็ดที่งอกจาก 20 เมล็ด  
2/ จํานวนเมล็ดที่งอกของเมล็ด ความยาวราก หรือความยาวลําตน คิดเปนเปอรเซ็นตของตัวเปรียบเทียบ 
3/ เปอรเซ็นตยับยั้งการงอกความยาวราก หรือความยาวลําตน เฉลี่ยจากพืชทดสอบท้ังสองชนิด  
4/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT 0.05  
5/ ความยาวรากหรือความยาวลําตน เปน ซม. (เซนติเมตร) 

  จากการทดลองจะเห็นไดวา สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยที่อัตราสวน 1:10 มีผลตอการยับยั้งการงอกของเมล็ดขาวได
ดีกวาเมล็ดถั่วเขียว อาจเนื่องมาจากขนาดของเมล็ด ชีววิทยาของพืชใบเลี้ยงเด่ียวและใบเลี้ยงคูและชนิดของพืช (ยุวะธิดา กิ่งทอง 
2560) สอดคลองกับรายงานของสุรเชษฐ พัฒใส (2554) พบวา เมล็ดถั่วเขียวและขาวโพดที่ไดรับสารสกัดจากใบหญาสาบจะไดรับ
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ผลกระทบเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับเมล็ดพืชท่ีมีขนาดเล็ก เชน  ผักกวางตุงและหญาขจรจบดอกเล็ก นอกจากน้ีชอุม  เปรมัษเฐียร 
และศิริพร  ซึงสนธิพร (2543) พบวา พืชที่มีขนาดเมล็ดใหญจะมีความตานทานตอความเปนพิษของสารสกัดไดมากกวาเมล็ดพืช
ทดสอบท่ีมีขนาดเมล็ดเล็ก  และขนาดของเมล็ดที่ใกลเคียงกันก็มีความตานทานตอสารสกัดแตกตางกันซึ่งจะขึ้นอยูกับชนิดของพืช
ดวย 

 4.3 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยท่ีอัตราสวนตางๆ ตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรืองในสภาพกระถาง 
  เมื่อฉีดพนสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยท่ีอัตราสวนตางๆ พบวา ตนดาวเรืองมีอาการใบเหลือง แหง บริเวณโคนตน 
แลวลามขึ้นมาสูสวนบน สวนของลําตนจะแบน ลีบ และเหี่ยว ในสวนความยาวรากของดาวเรืองจะมีแนวโนมลดลงเมื่อความเขมขน
ของสารสกัดเพิ่มมากข้ึนแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตในความยาวตนกลับพบวา สารสกัดที่ความเขมขนมากข้ึนจะสงเสริม
ความยาวตนใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อัตราสวน 1:10 มีคาเฉลี่ยความยาวตนมากท่ีสุดคือ 22.53 เซนติเมตร สําหรับการทดสอบ
ปริมาณคลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี  และคลอโรฟลลรวมพบวา ปริมาณคลอโรฟลลตางๆ จะมีคาเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเขมขนของ
สารสกัดเพิ่มขึ้น (ตารางที ่5) อาจเนื่องมาจาก สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อย จะมีสารบางชนิดที่สงเสริมการสะสมคลอโรฟลลให
เพิ่มขึ้น ทําใหใบดาวเรืองเกิดกระบวนการสังเคราะหดวยแสงไดอยางเต็มที่  สงผลทําใหความยาวตนของดาวเรืองเพิ่มมากข้ึน 
สอดคลองกับรายงานของศิริพรรณ สุขขัง (2552) พบวา การศึกษาผลของสารสกัดดวยน้ํากลั่นจากไซยาโนแบคทีเรีย 
Hapalosiphon sp. ตอกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช 4 ชนิดไดแก หญาขจรจบ ไมยราบยักษ ถั่วเหลืองและขาวพันธุ ขาว
ดอกมะลิ 105 พบวา ในหญาจะมีปริมาณคลอโรฟลล เอเพิ่มขึ้น และในถั่วเหลืองมีปริมาณคลอโรฟลล เอ คลอโรฟลล บี และแคโร
ทีนอยดเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากพืชนั้นมีความสามารถในการกระตุนใหมีการสังเคราะหรงควัตถุตางๆ เพิ่มข้ึน และสามารถปองกันรงค
วัตถุตางๆ ไวไมใหถูกทําลายได 

ตารางที่ 5 ผลของสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยที่อัตราสวนตางๆ ตอการเจริญเติบโตของตนดาวเรือง 

อัตราสวนของสาร
สกัด(น้ําหนัก : 
ปริมาตร) 

ความยาวราก 

(เซนติเมตร) 
ความยาวตน 

(เซนติเมตร) 
คลอโรฟลลเอ 

(Chla) 

คลอโรฟลลบี 
(Chlb) 

คลอโรฟลลรวม 
(Chltotal) 

control 15.10±1.01ns 1/ 16.27±0.77c 2/ 0.001±0.001c 0.025±0.007b 0.022±0.007b 

1:10 12.43±0.18ns 22.53±0.50a 0.072±0.006a 0.091±0.009a 0.093±0.009a 

1:20 13.60±0.47ns 19.87±0.17b 0.058±0.002b 0.078±0.007a 0.079±0.007a 

1:40 15.23±1.18ns 15.70±0.38c 0.001±0.001c 0.029±0.011b 0.026±0.010b 
1/ คาเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT (p ≥ 0.05) 
2/ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันตามดวยอักษรท่ีเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติโดย DMRT (p ≥ 0.05) 

5. สรปุผลการวิจัย
1. สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทุกอัตราสวนมีผลทําใหความยาวรากของปลายรากหอม  จํานวนเซลลในระยะ M

phase และดัชนีการแบงเซลลลดลง โดยพบวายิ่งเพิ่มความเขมขนของสารสกัดมากข้ึน โดยเฉพาะความเขมขนที่อัตราสวน 1:10 
จะยับยั้งความยาวรากของหอมอยางสมบูรณ  

2. สารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยที่อัตราสวน 1:10 เทานั้นที่มีผลตอการงอกของเมล็ดขาว กข 41 และเมล็ดถั่วเขียว
ในสวนของความยาวตนและความยาวราก พบวาสารสกัดจากตนกระดุมทองเลื้อยทุกอัตราสวนมีผลทําใหความยาวตนและความ
ยาวรากของทั้งขาว กข 41 และถ่ัวเขียวลดลง 
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3. ผลการทดสอบในสภาพกระถางดวยวิธีการฉีดพน พบวา สารสกัดจะสงผลทําใหความยาวรากของดาวเรืองจะมี
แนวโนมลดลง แตในความยาวตนกลับพบวา สารสกัดที่ความเขมขนมากขึ้นจะสงเสริมความยาวตนใหเพิ่มขึ้น  รวมทั้งปริมาณ
คลอโรฟลลเอ คลอโรฟลลบี  และคลอโรฟลลรวมดวย  
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บทคัดยอ  

จังหวัดนครปฐมเปนเขตปริมณฑลซึ่งต้ังอยูฝงตะวันตกของกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาตามลักษะทางธรณีวิทยาพบวาเปน

ขอบแองตกตะกอนน้ําพาและตะกอนดินเหนียวทะเล งานวิจัยนี้ไดนําเสนอลักษณะช้ันดิน (Soil Profile) ในรูปแบบภาพจําลอง 2 

มิติและ 3 มิติ รวมท้ังศึกษาความสัมพันธของคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางวิศวกรรมสําหรับใชเปนขอมูลในงาน

ออกแบบฐานรากอาคารหรือโครงสราง ในบริเวณพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม โดยอางอิงขอมูลจากหลุมเจาะสํารวจเดิมในพ้ืนที่จํานวน 10 หลุม ความลึกหลุมเฉล่ีย 30 เมตร ผลการศึกษาพบวา

ลักษณะช้ันดินในพ้ืนท่ีสามารถจําแนกออกเปน 4 ชั้น มีรายละเอียดดังนี้ ดินช้ัน Top Soil พบท่ีความลึกประมาณ 0 - 2 เมตร ดิน

ช้ัน Medium to Stiff CLAY พบท่ีความลึกประมาณ 2 - 13 เมตร ดินชั้น Medium Dense to Very Dense Silty SAND พบท่ี

ความลึกประมาณ 13 -24 เมตร ดินช้ัน Very Stiff to Hard CLAY พบท่ีความลึกประมาณ 24 -40 เมตร เมื่อพิจารณาถึง

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของช้ันดินดังกลาว ฐานรากเสาเข็มมีความเหมาะสมสําหรับงานกอสราง 

คําสําคัญ: ดินเหนียวออนกรุงเทพ  ตะกอนดินเหนียวทะเล  คุณสมบัติดิน  ลักษณะช้ันดิน  จังหวัดนครปฐม 
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Abstract  

Nakhon Pathom province locates on western part of Bangkok. By considering the geological 

condition, the original material in this area is clay which originates from both of spread out along the marine 

and alluvial deposits accumulating and complex subsoil affected by geological processes. This research 

presents the subsoil profiles modelling in 2-dimensions (2D) and 3-dimensions (3D) including studying on the 

relation between physical properties and engineering properties for foundation design in Nakhon Pathom 

Rajabhat University area, Nong Pak Long Sub-district Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom province based 

on the existing 10 boreholes information, 30 m. in average depth. The study results show that sub soil 

condition can be exposed to 4 layers; at the depths of about 0 – 2 meters is Top Soil, 2 - 13 meters is 

Medium to Stiff CLAY, 13 -24 meters is Medium Dense to Very Dense Silty SAND and 24 -40 meters is Very Stiff 

to Hard. By considering the engineering property, the pile foundation is recommended for construction. 

Keywords: Soft Bangkok Clay, Marine deposit, Soil properties, Soil profile, Nakhon Pathom Province. 

1. บทนํา

ปจจุบันโครงการกอสรางทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นอยางมากและรวดเร็วในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันไดแก 
โครงการกอสรางถนน สะพาน และอาคารสํานักงานของหนวยงานตางๆ โครงการบานพักอาศัย หอพักเปนตน โดยโครงการหรือสิ่ง
ปลูกสรางตองมีการทราบลักษณะของดินเพ่ือใชในการออกแบบหรือวางฐานรากในชวงเร่ิมตนของการกอสราง  

ในทางวิศวกรรมโยธานอกจากประเภทของดินผูออกแบบตองทราบความหนาและพารามิเตอรกําลังตานทานแรงเฉือน
ของชั้นดินแตละชั้นเพ่ือกําหนดขนาดและความยาวของเสาเข็ม ขอมูลเหลานี้ไดจากการเจาะสํารวจ การทดสอบในสนามและ
หองปฏิบัติการ และนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหจัดทําเปนขอมูลชั้นดิน (Soil Boring Log) การออกแบบฐานรากจําเปนตองมี
ขอมูลช้ันดินท่ีมากพอสําหรับวิเคราะหลักษณะชั้นดินของท้ังพ้ืนท่ีกอสรางอาคาร อยางไรก็ตามการจัดทําขอมูลชั้นดินมีคาใชจาย
คอนขางสูงและเปนขอมูลเฉพาะจุดทดสอบเทานั้น หากมีขอมูลช้ันดินในพื้นท่ีใกลเคียงรวมกับขอมูลท่ีจัดทําเฉพาะอาคารกอสราง
จะชวยใหผูออกแบบวิเคราะหลักษณะช้ันดินไดแมนยํายิ่งขึ้น 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะรวบรวมขอมูลรายงานผลการเจาะสํารวจชั้นดิน (Soil Boring Log) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีใน
เขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท้ังจากขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมทั้งหมดรวมกับขอมูลการเจาะสํารวจเพ่ิมเติมรวมทั้งสิ้น 10 หลุม
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการประเมินกําลังรับน้ําหนักของดินจากลักษณะช้ันดินในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อันจะเปนประโยชนอยางมากตอผลรวมขององคกรภายในมหาวิทยาลัย 
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2. ขอมูลลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในเขตท่ีราบลุมภาค

กลางตอนลางงเปนตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวโดยทางนํ้าบนบก ทั้งตะกอนนํ้าพา และตะกอนตะพักลุมนํ้า มีความหนารวมกัน

ประมาณ 500 - 2,000 ม.(วิชาญ, 2546)1 ดินตะกอนสวนนี้ประกอบดวยชั้นดินทรายสลับกับชั้นดินเหนียวท่ีอัดแนนวางตัวซอนทับ

กันอยูบนชั้นหินฐาน ช้ันดินเหนียวดานบนเปนดินที่กําเนิดไมนานจึงมีสภาพออน ท่ีไดรับอิทธิพลจากแมนํ้าเจาพระยาและทาจีนเปน

สวนใหญ มีแมนํ้าแมกลองและแมนํ้าบางปะกงเสริมอยูทางทิศตะวันตกและตะวันออกตามลําดับ ตะกอนดินเหนียวสวนใหญพัดพา

มาจากตอนเหนือของประเทศไหลลงสูทองทะเลทางปากแมนํ้า ตกตะกอนในสภาพนํ้าเค็มในทองทะเลเรียกวา “Marine Clay” 

สําหรับบริเวณดานตะวันตกของ อ.สองพ่ีนอง จ .สุพรรณบุรี ดานตะวันตกของ อ.กําแพงแสน จ .นครปฐม บริเวณ

ตะวันออกของ อ.เมืองและ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี เปนตะกอนนํ้าพารูปพัดใหม (Young alluvial fan) ซึ่งประกอบดวยช้ันกรวด

สลับกับช้ันทราย และชั้นทรายแปง มีดินลูกรังปดทับผิวดานบน หนาประมาณ 80 ม. วางทับอยูบนตะกอนรูปพัดยุคเกาอีกทั้ง อ.

เมือง จ.นครปฐม ยังถือวาเปนขอบทางดานตะวันตกของดินเหนียวกรุงเทพซึ่งลักษณะชั้นดินจะมีช้ันดินเหนียวออนไมหนามาก พบ

ช้ันทรายไดที่ระดับความลึกประมาณ 10 ม. และเนื่องจากรอยตอท่ีเกิดจากธรณีวิทยา 2 รูปแบบ ท้ังอิทธิพลของ alluvial และ 

Marine deposit 

ดังนั้นบทความนี้จึงทําการรวบรวมขอมูลหลุมเจาะสํารวจครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งอยู

บริเวณที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เปนตะกอนท่ีสะสมจากทั้งทางนํ้าและบนบกไดแก  ตะกอนนํ้าพา (Alluvial 

deposit) และตะกอนดินเหนียวทะเล (Marine deposit) โดยเฉพาะแมนํ้าเจาพระยาท่ีไหลจากภาคเหนือลงสูอาวไทย รวมถึง

ตะกอนท่ีเกิดการสะสมตัวของตะพักลํานํ้าทั้งลํานํ้าเกาและลํานํ้าใหม ประกอบดวยชั้นกรวดทรายหนาและมีดินเหนียวแทรกสลับ 

ภาพที่ 1  ลักษณะโครงสรางแบบแองของพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง 
ท่ีมา: Nutalaya and Rau2, 1984 
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ภาพท่ี 2  ชนิดของกระบวนการตกตะกอนโดยธารนํ้า (Fluvial), น้ําทะเลข้ึน-ลง (Tidal) บริเวณพ้ืนที่ภาคกลางตอนลาง  
ท่ีมา: Sinsakul, 2000 3 

3. ระเบียบและวิธีการวิจัย

3.1 ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย
ดําเนินการต้ังแตศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ี และรายละเอียดขั้นตอนดังตอไปนี้ 
เก็บรวบรวมขอมูลหลุมเจาะท่ีมีการเผยแพรและขอมูลหลุมเจาะท่ีมีการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรวบรวม

ไดจํานวน 10 หลุมเจาะ 

ตารางที่ 1 ขอมูลพิกัดและระดับความลึกของช้ันดินในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ลําดับ สถานท่ี N E ความลึกหลุม )เมตร(  

1 อาคารโลจิสติก BH-2 1530156 611089 39.70 

2 อาคารโลจิสติก BH-1 1530134 611077 40.00 

3 โรงยิมเนเซียมและสระวายน้ํา BH-1 1530104 610702 30.45 

4 โรงยิมเนเซียมและสระวายน้ํา BH-2 1530058 610720 30.45 

5 โรงยิมเนเซียมและสระวายน้ํา BH-3 1530018 610753 30.45 

6 อาคารเรียนA7 BH-2 1529952 610938 21.45 

7 อาคารเรียนA7 BH-1 1529936 610976 21.45 

8 โครงการกอสรางศูนยเด็กเล็ก BH-3 1529655 611055 30.45 

9 โครงการกอสรางศูนยเด็กเล็ก BH-2 1529639 611074 30.45 

10 โครงการกอสรางศูนยเด็กเล็ก BH-1 1529666 611110 30.45 
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ภาพท่ี 3  กําหนดพิกัดหรือตําแหนงของหลุมเจาะจํานวนท้ังหมด 10 หลุมเจาะ 

3.2 จําลองช้ันดินแบบสองมิติ 
จําลองลักษณะช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใชโปรแกรม Auto CAD 2018 

3.3 การจําลองช้ันดินแบบสามมิติ 
จําลองลักษณะช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใชโปรแกรม Sketch Up Pro 2019 

3.4 วิเคราะหคุณสมบัติทางดานกายภาพและคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ภาพท่ี 4  ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจัย 

เก็บรวบรวมขอมูลหลุมเจาะท่ีมีการเผยแพรและขอมูลหลุมเจาะท่ี

มีการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย 

จําลองลักษณะช้ันดินแบบสองมิติ โดยใชโปรแกรม Auto CAD 

2018

จําลองลักษณะช้ันดินแบบสามมิติ โดยใชโปรแกรม Sketch Up 

Pro 2019 

วิเคราะหคุณสมบัติทางดานกายภาพและคุณสมบัติทางดาน

วิศวกรรมของชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิเคราะหและสรุปผลการ
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4. ผลการศึกษาลักษณะช้ันดิน

4.1 การจําลองช้ันดินแบบสองมิติลักษณะช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใชโปรแกรม Auto CAD 2018
 การรวบรวมขอมูลหลุมเจาะสํารวจชั้นดินจํานวนท้ังหมด 10 หลุม โดยมีความลึกชวง 30 ถึง 40 เมตร ภายในเขต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แนวการวางตัวของลักษณะช้ันดิน (Soil Profile) ออกเปน 2 แนวตามทิศทางตําแหนงหลุมสํารวจ
เพ่ือใหงายตอความเขาใจย่ิงข้ึนแสดงดังภาพท่ี 5 โดยแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ ภาพตัดช้ันดินดวยการมองแบบคลี่ภาพและภาพ
ตัดช้ันดินดวยการมองแบบระยะกระจัด โดยการมองแบบภาพตัดช้ันดินดวยการมองแบบคลี่ภาพจะสามารถมองภาพรวมเปนรูป
วงกลมและทําการตัดใหขอมูลหลุมเจาะใหเปนแนวเดียวกันซึ่งงายตอการมองลักษณะช้ันดิน สวนการมองภาพตัดชั้นดินดวยการ
มองแบบระยะกระจัดจะเปนการมองของพ้ืนที่ใชเปนความยาวและทิศทางของเสนตรง 

ภาพท่ี 5  แสดงตําแหนงหลุมเจาะชั้นดิน 2 แนวตามทิศทางตําแหนงหลุมสํารวจ
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ภาพท่ี 6  ภาพตัดช้ันดนิโดยการมองแบบคล่ีภาพภาพตัดแสดงช้ันดินตามแนวหลุมเจาะสํารวจ BH1 ถึง BH10  

โดยการมองแบบคล่ีภาพ 

ภาพที่ 7  ภาพตัดแสดงช้ันดินตามแนวหลุมเจาะสํารวจ BH1 ถึง BH10 โดยการมองแบบระยะกระจัด 
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4.2 การจําลองช้ันดินแบบสามมิติลักษณะช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใชโปรแกรม Sketch Up Pro 
2019 

 จากการจําลองช้ันดินแบบสามมิติลักษณะชั้นดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม โดยใชโปรแกรม Sketch Up Pro 2019 สรางแผนภาพความหนาช้ันดินแตละชนิด เพ่ือใหทราบถึงลักษณะและ
การจําแนกลักษณะชั้นดินแนวการวางตัวของดิน แสดงในภาพที่ 8 

มุมมองทางทิศเหนือ (N) ลักษณะภาพจําลองสามมิติของช้ันดินบริเวณหลุมเจาะสํารวจอาคารโลจิสติก 
มุมมองทางทิศตะวันออก (E) ลักษณะภาพจําลองสามมิติของช้ันดินบริเวณอาคาร 15 ช้ัน 
มุมมองทางทิศใต (S) ลักษณะภาพจําลองสามมิติของช้ันดินบริเวณหลุมเจาะสํารวจโครงการกอสรางศูนยเด็กเล็ก  
มุมมองทางทิศใต (W) ลักษณะภาพจําลองสามมิติของช้ันดินบริเวณหลุมเจาะสํารวจโรงยิมเนเซียมและสระวายน้ํา 

ภาพตัดช้ันดินมุมมองทางทิศเหนือ (N) ภาพตัดช้ันดินมุมมองทางทิศตะวันออก (E) 

ภาพตัดช้ันดินมุมมองทางทิศใต (S) ภาพตัดชั้นดินมุมมองทางทิศตะวันตก (W) 

ภาพที่ 8  ภาพจําลองชั้นดินแบบสามมิติลักษณะช้ันดินภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5. วิเคราะหคุณสมบัติทางดานกายภาพและคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของชั้นดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดของดินในบริเวณพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสวนใหญแลวจะใชตามมาตรฐาน 

Unified Soil Classification System ASTM D-2487 ซึ่งนิยมใชกับงานฐานรากทั่วไปพบวาตัวอยางดินท่ีทําการเจาะสํารวจใน
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พ้ืนท่ีศึกษานัน้ จําแนกประเภทของดินไดเปน 3 ชนิดตามความลึกของหลุมสํารวจคือ ท่ีระดับความลึก 2 -13 เมตร ช้ันดินเหนียวท่ี

มีคาพลาสติกซิต้ีสูง แข็งปานกลาง (Medium CLAY, CH) และชั้นดินเหนียวที่มีคาพลาสติกซิต้ีตํ่า แข็งปานกลางถึงแข็งมาก 

(Medium to Stiff CLAY, CL)  ถัดมาชวงความลึก 13 - 24 เมตร เปนชั้นดินทรายขนาดคละไมดี (Poorly Graded SAND with 

Silt) หรือดินทรายปนตะกอนทราย (Silty SAND) แนนปานกลางถึงหนาแนนมาก (Medium Dense to Very Dense Poorly 

Graded SAND with Silt or Silty SAND, SP-SM, SM) ถัดมาชวงความลึก 24 - 30 เมตร เปนดินเหนียวที่มีคาพลาสติกซิต้ีตํ่า 

แข็งดานมาก (Hard CLAY, CL) และในชวงความลึก 30 - 40 เมตร ช้ันดินสลับมาเปนดินเหนียวท่ีมีคาพลาสติกซิตี้สูง แข็งดานมาก 

(Hard CLAY, CH) อีกคร้ังหนึ่ง 

5.1 ขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties of Soil) 
 ความสัมพันธดานปริมาณความช้ืน (Water Content; Wn) กับความลึกพบวา ปริมาณความช้ืนในมวลดินจะมีคาสูงสุด

ในชวงความลึก 6 ถึง 8 เมตร ท้ังนี้อาจเปนมาจากเดิมพ้ืนที่ศึกษาเคยเปนท่ีลุมมากอน และบริเวณดินชั้นบนหรือหนาดิน (Top 
Soil) มีการถมขณะกอสรางอาคารและระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นปริมาณความชื้นจะมีคาลดลงตาม

ระดับความลึกที่เพิ่มข้ึนซึ่งสอดคลองกับหนวยนํ้าหนักรวม (Total Unit Weight; t) พบวามีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามระดับความ
ลึกท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความสัมพันธระหวางคาขีดจํากัดลิควิด (LL) และดัชนีพลาสติก (PI) อยูเหนือเสน A-Line และอยูใตเสน U-Line (ซึ่งเปน
เสน Upper Limit ของความสัมพันธของดินทุกชนิด) จําแนกดินเปนดินเหนียว โดยรอยละ 51 จัดอยูในกลุม CL (Low Plasticity) 
และรอยละ 49 จัดอยูในกลุม CH (High Plasticity)  ซึ่งสอดคลองกับสภาพของดินเหนียวใจกลางแองแตตางกันตรงท่ีดินเหนียว
ออนกรุงเทพในพ้ืนที่ใจกลางแอง มีคา LL สูงถึงรอยละ 140 แตในพ้ืนท่ีศึกษามีคา LL อยูท่ีรอยละ 34.13 - 91.36 ซึ่งเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับดินเหนียวขอบแอง (จังหวัดนครปฐม) ท่ีมี LL อยูที่รอยละ 100 

5.2 ขอมูลคุณสมบัติทางดานกําลัง (Strength Properties of Soil) 
 คุณสมบัติทางดานกําลัง (Strength properties of soil) เนื่องจากช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยเปนชั้นดินเหนียวแข็งสลับ

กับช้ันดินทรายสวนใหญ การพิจารณาคากําลังรับแรงเฉือนของดินจึงไดจากการทดสอบดินในสนาม ไดแก การแปลผลการทดสอบ
จากการตอกทะลวงมาตรฐาน (SPT-N) 

จากขอมูลลักษณะช้ันดิน (Soil Profile) ความแปรปรวนของลักษณะชั้นดิน คุณสมบัติพื้นฐาน (Basic Properties) และ
คุณสมบัติดานกําลังรับแรงเฉือนของชั้นดิน (Strength Properties) แบงตามการจําแนกคาความแข็งแรงของดินของ Terzaghi 
and Peck พบวา ช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีคา SPT-N โดยเฉลี่ยตามชวงความลึก 2 -13 เมตร,  13 - 24 เมตร, 
24 - 30 เมตร 30 - 40 เมตร มีคา SPT-N อยูในชวง 3 – 30 Blow/ft,  18 – 50 Blow/ft, 31 – 63 Blow/ft และ 35 – 66 
Blow/ft ตามลําดับ จากลักษณะช้ันดินที่ไดรวบรวมขอมูลสภาพโดยท่ัวไปควรใชฐานรากเสาเข็ม เนื่องจากชั้นดินในชวง 13 เมตร 
แรก โดยเฉลี่ยเปนดินเหนียวเหมาะสมกับ   การรองรับน้ําหนักของเสาเข็มตอก อีกท้ังมีชั้นทรายหนาชวยรับแรงสิ่งกอสรางไดดี
ย่ิงข้ึน 
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ภาพที่ 9  กราฟ Plasticity Chart เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางคาขีดจํากัดลิควิด (LL) และดัชนีพลาสติก (PI) สําหรับดิน
เหนียวขอบแอง (จังหวัดนครปฐม) กับดินเหนียวในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่มา: สิรัญญา 25574 

ภาพที่ 10  กราฟผลทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางดานกําลังของหลุมสํารวจ BH-1 ถึง BH-10 
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6. บทสรุป

โปรแกรมฐานขอมูลดินนี้สามารถสรางภาพตัดตามบริเวณที่ตองการตามแนวระนาบและแนวต้ังไดตามตองการ และเมื่อ

สรางภาพจําลองแบงออกเปน 2 ทิศทาง คือ การมองแบบคล่ีภาพและการมองแบบระยะกระจัด เม่ือนํามาเปรียบเทียบพบวา ชั้น

ดินและคุณสมบัติสมบัติของช้ันดินในบริเวณพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการวางตั้งของลักษณะช้ันดิน (Soil Profile) ใน

ทิศทางเดียวกัน โดยชวงสวนใหญในพ้ืนที่ระดับความลึก 0 - 2 เปนดินถม (Top Soil) ตอมาที่ระดับความลึก 2 - 13 เมตร พบชั้น

ดินเหนียวปานกลาง (Medium CLAY) ถัดมาชวงความลึก 13 - 24 เมตร เปนดินทรายหนาแนนปานกลางถึงหนาแนนมาก 

(Medium Dense to Very Dense Silty SAND)  ถัดมาชวงความลึก 24 - 40 เมตร เปนดินเหนียวแข็งดานมาก (Hard CLAY) 

ขอมูลชนิดของดินในบริเวณพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดตามการจําแนกดวยระบบ 

Unified Soil Classification System (USCS) พบวา คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties of Soil) ของดิน ไดแก ดาน

คาปริมาณความชื้น (Water Content; Wn) พบวา ปริมาณความชื้นในมวลดินจะมีคาสูงสุดในชวงความลึก 6-8 ม. จากการ

วิเคราะหไดวาชวงขอมูล Water Content มีคาท่ีสูง Total Unit Weight มีคาของหนวยน้ําหนักท่ีต่ําลง และมีคา SPT N Value 

ท่ีต่ําลงอีกเชนกัน ซึ่งขอมูลที่ไดนั้นเปนไปในทิศทางเดียวกัน  หลังจากนั้นจะมีคาลดลงตามระดับความลึกที่เพิ่มข้ึนซึ่งสอดคลองกับ

หนวยน้ําหนักรวม (Total Unit Weight; t) พบวามีแนวโนมท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามระดับความลึกท่ีเพ่ิมข้ึนรวมไปถึงคุณสมบัติทางดาน

กําลัง (Strength Properties of Soil) เนื่องจากช้ันดินภายในมหาวิทยาลัยเปนช้ันดินเหนียวแข็งสลับกับช้ันดินทราย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาล
เมืองลพบุรี ซึ่งเปนระบบเทกองกลางแจง และประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝงกลบสูพื้นที่โดยรอบ โดย
วิเคราะหปริมาณโลหะหนักในตัวอยางดินท่ีไดรับผลกระทบจากนํ้าชะมูลฝอย เปรียบเทียบกับตัวอยางดินท่ีไมไดรับผลกระทบ และ
ตะกอนทองน้ําในรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะ  ผลการศึกษาพบวา ดินที่ไดรับผลกระทบจากน้ําชะมูลฝอยมีปริมาณโลหะหนัก 
(42.91±5.23 mg Cu kg-1, 19.68 ± 3.68 mg Pb kg-1, 28.28±6.33 mg Zn kg-1) สูงกวาดินที่ไมไดรับผลกระทบ (36.70±5.08 
mg Cu kg-1, 15.72 ±4.11 mg Pb kg-1, 22.01±5.97 mg Zn kg-1) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งบงช้ีวาแหลงกําจัดมูลฝอยเปนแหลงกําเนดิ
ของโลหะหนัก โดยแพรกระจายผานน้ําชะมูลฝอย อยางไรก็ตามปริมาณท่ีพบยังอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัย
และเกษตรกรรมของประเทศไทย การศึกษาปริมาณโลหะในตะกอนทองน้ํา พบวาปริมาณโลหะที่พบในตะกอนทองนํ้าสูงกวาที่พบ
ในตัวอยางดินอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตะก่ัว และสังกะสี ซึ่งมีคา p ของการเปรียบเทียบ <0.000  บงช้ีวาการขุดรองน้ํารอบ
แหลงกําจัดขยะสามารถชวยลดการแพรกระจายของโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมโดยรอบได  

คําสําคัญ: โลหะหนัก  การปนเปอน แหลงกําจัดขยะ 
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Heavy Metal Contamination in Soil Around Lopburi Municipality 
Waste Disposal Site 
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Abstract 

This research investigates heavy metal concentrations in soil around Lopburi Municipality open 

dumping site and to evaluate the possibility of their migration to adjacent areas.  Soil samples from a control 

group (no leachate received), leachate affected, and sediments from a ditch around an open dumping site were 

collected and analysed for their copper, lead and zinc contents.  The study results show that leachate affected 

soils contain 42.91±5.23 mg Cu kg-1, 19.68 ± 3.68 mg Pb kg-1, 28.28±6.33 mg Zn kg-1.  The metals observed are 

significantly higher than those found in a control group soil samples (36.70±5.08 mg Cu kg-1, 15.72±4.11 mg Pb 

kg-1, 22. 01±5. 97 mg Zn kg-1) .   This finding indicates that Lopburi Municipality waste disposal site is indeed a 

source of heavy metals to soils around the site through the migration of landfill leachate.  The concentrations 

found, however, is lower than the standard values of Thailand’ s Soil Quality Standard for Housing and 

Agriculture.   Statistical analysis also shows that the metal contents in sediments are significantly higher than 

those in leachate affected soil samples, particularly for lead and zinc that yielded  p value  as low as <0. 000.  
This suggests that dredging a ditch around a dumping site can immobilise and prevent the migration of heavy 

metals from a waste disposal site to adjacent soils.         

Keywords: heavy metal, contamination, waste disposal site  

1. บทนํา
ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่สําคัญทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ และมีแนวโนมที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น  จาก

รายงานของกรมควบคุมมลพิษพบวา ในป พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศประมาณ  
28.71  ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีปริมาณขยะ 27.93 ลานตัน  โดยในป พ.ศ. 2562 มีการนําขยะกลับมาใช
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ประโยชนใหม จํานวน 12.52 ลานตัน  นําไปกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการ 9.81 ลานตัน ทําใหขยะอีก 6.38 ลานตัน หรือ
ประมาณรอยละ 22  ถูกนําไปกําจัดโดยการนําไปเทกองไวกลางแจง หรือเผาในท่ีโลง ซึ่งเปนการกําจัดที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2563)  การกําจัดที่ไมถุกตองนี้อาจสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอม  

จังหวัดลพบุรีเปนหนึ่งในหลายจังหวัดที่ประสบปญหาเรื่องการจัดการขยะ มีอัตราการผลิตขยะ 1.15 กิโลกรัมตอคนตอ
วัน และมีปริมาณขยะเกิดขึ้นในอําเภอเมืองลพบุรี ประมาณ 253.20 ตันตอวัน แหลงกําจัดขยะของเทศบาลเมือลพบุรี ปจจุบันมี
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลนําขยะมากําจัดแบบเทกองกลางแจงมากกวา 100 ตันตอวัน  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี, 2557)  ทําการกําจัดขยะโดยวิธีการเทกองกลางแจง  และไมมีการแยกประเภทของขยะกอนการ
กําจัด ทําใหมีการนําของเสียอันตราย เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย และขยะเคร่ืองใชไฟฟาบางอยางท่ีไมมีมูลคา เปนตน มาทิ้งรวม
กับขยะชุมชน ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนักสูสิง่แวดลอมโดยรอบได ดังการศึกษาของ วาสนา และ วิจิตรา (2557) ที่
ศึกษาการปนเปอนและการแพรกระจายของโลหะหนักในดินในพื้นที่นาขาวรอบบอฝงกลบขยะชุมชน ตําบลวังน้ําคู อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร พบวามีสังกะสี 51.3-86.7 และ 51.5-87.5  mg kg-1 ตามลําดับ มี
แคดเมียม 10.3-11.2 และ 9.8-11.3 mg kg-1 ตามลําดับ มีทองแดง 8.6-24.5 และ7.7-24.6 mg kg-1 ตามลําดับ และมีแมงกานีส 
8.1-47.5 และ12.8-45.7 mg kg-1 ตามลําดับ โลหะหนักในดินเหลานี้สามารถแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและถายทอดสูสิ่งมีชีวิต
ผานหวงโซอาหารได  เมื่อมนุษยไดรับโลหะหนักเขาสูรางกาย  ถึงแมจะไดรับในปริมาณต่ํา แตหากไดรับตอเนื่องเปนเวลานานก็อาจ
สงผลตอระบบตางๆของรางกายและสงผลเสียตอสุขภาพ  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และ
สังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝงกลบสูพื้นที่
โดยรอบ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปวางแผนปองกัน และแกไขผลกระทบจากการปนเปอนโลหะหนักจากแหลงฝงกลบท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได  

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 ศึกษาปริมาณโลหะหนัก (ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี) ในดินรอบแหลงกําจัดขยะเทศบาลเมืองลพบุรี 
 2.2 ประเมินการแพรกระจายของของโลหะหนักในแหลงฝงกลบสูพื้นที่โดยรอบ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษา  
แหลงกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุรี ตั้งอยูริมถนนคลองชลประทานสายลพบุรี – บานหม่ี หมู 4 ตําบลทะเล

ชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ทิศเหนือติดกับโรงสูบน้ําดิบประปาของเทศบาลเมืองลพบุรี  ดานทิศใตและทิศตะวันตกติดกับทุง
นา ดานทิศตะวันออกติดกับถนนสายลพบุรี – บานหม่ี และ คลองชลประทาน และหมูบานจัดสรร เปนระบบเทกองกลางแจง       
มีพื้นท่ีทั้งหมด 33 ไร มีรองน้ําลอมเพื่อปองกันการไหลของน้ําชะมูลฝอยสูพื้นที่นารอบขาง (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 พื้นที่แหลงกําจัดขยะมลูฝอย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และตําแหนงการเก็บตัวอยาง 

3.2 การเก็บตัวอยาง  
เก็บตัวอยางแบบเจาะจง  ทําการเก็บตัวอยาง 3 กลุม (1) คือตัวอยางเหนือแหลงฝงกลบ จํานวน 2 ตัวอยาง (สีแดง) ซึ่ง

อยูเหนือทิศทางการไหลของนํ้าใตดิน มีถนนและคลองชนประทานกั้น ทําใหไมไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอย จัดเปนตัวอยาง
ควบคุม  (2) ตัวอยางท่ีไดรับอิทธิพลจากน้ําชะมูลฝอย จํานวน 6 ตัวอยาง (สีเหลือง) และ (3) ตัวอยางตะกอนทองน้ําในรองน้ําท่ีกั้น
ระหวางแหลงกําจัดขยะและที่นาโดยรอบ จํานวน 6 ตัวอยาง โดยแตละตัวอยางทําการเก็บ 2 ระดับความลึกคือ ตัวอยางผิวดิน 
หรือดินช้ันบน ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร และตัวอยางระดับไถพรวน หรือดินช้ันลาง ที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร 
เพื่อศึกษาปริมาณโลหะตามช้ันความลึก  เก็บตัวอยางโดยใชเสียมที่สะอาดขุดเปนหลุมขนาดประมาณ 30x30 เซนติเมตร และเก็บ
ดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ทั้งหมด แลวนําดินที่ไดมาแบง 4 สวน แลวเลือกสวนตรงขามกันจนกระท่ังเหลือตัวอยาง
ประมาณ 500 กรัม เก็บตัวอยางดินใสซองสีน้ําตาล (kraff paper bag) ขนาด 7x10 นิ้ว แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีส 
(โหมดระบายอากาศ) จนกวานํ้าหนักจะคงที่  เก็บตัวอยางดินดวยวิธีเดียวกันที่ระดับความลึก 30-45 เซนติเมตร สําหรับตัวอยาง
ตะกอนทองน้ําเก็บดวยดิปเปอร (dipper) ชนิดดามยาวใสกลองพลาสติกโพลีโพรพิลีน (polypropylene, PP) ขนาด 750 มิลลลิติร 
นําตัวอยางไปอบท่ีอุณหภูม 40 องศาเซลเซียส (โหมดระบายอากาศ) จนกวาน้ําหนักจะคงที่   

นําดินที่แหงแลว มาทําใหอนุภาคของเม็ดดินแยกออกจากกันดวยคอนยาง แลวนํามารอนผานตะแกรงเบอร 2 สุม
ตัวอยางดินที่ผานตระแกรงเบอร 2 ดวยวิธีแบงสี่สวน และเลือกฝงตรงขามจนไดตัวอยางดินประมาณ 20 กรัม แลวนําดินท่ีสุมไดมา
บด แลวรอนผานตะแกงขนาด 180 ไมครอน จนกระทั่งไดปริมาณตัวอยางดินท่ีผานตะแกรงไมนอยกวา 90 % เพื่อใหไดตัวอยางดนิ
ที่เปนตัวแทนท่ีแทจริง สําหรับนําไปยอย (digest) เพื่อนําไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก 

3.3 การเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก 
นําตัวอยางดินที่ผานตะแกรงขนาด 180 ไมครอน ปริมาณ 1 กรัม (บันทึกน้ําหนักท่ีแทจริง) มายอยดวยกรดกัดทอง (กรด

ไนตริก 1 สวน + กรดไฮโดรคลอริก 3 สวน) จํานวน 8 มิลลิลิตร ใสหลอดยอยตัวอยางของเครื่องยอยตัวอยาง digi-block แลวยอย
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ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 30 นาที หลังจากน้ันเพิ่มอุณหภูมิเปน 110 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวทั้งไว
ใหเย็น (Radojevic and Bashkin, 2006)  และกรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 แลวปรับปริมาตรดวยน้ํา DI ใหไดปริมาตร 25 
มิลลิลิตร แตละตัวอยางทํา 2 ซ้ํา    และทําแบลงกของตัวอยาง (sample blank) เชนเดียวกับการยอยตัวอยางเพื่อควบคุณ
คุณภาพการวิเคราะห 

3.4 การวิเคราะหโลหะหนัก 
นําตัวอยางในขอ 2.3 ไปวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักดวยเครื่อง (Flame Atomic Absorption Spectrometer, AAS) 

(Shimadzu, AA-6200) โดยใชสภาวะในการวิเคราะหโลหะแตละธาตุดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 โดยจะวิเคราะหตัวอยางเมื่อคา 
R2 ของกราฟมาตรฐาน (calibration curve) มีคามากกวา 0.995  

ตารางที่ 1 สภาวะในการวิเคราะห (operating conditions) โลหะหนักดวยเครื่อง Shimadzu, AA-6200 

Metals Wave length (nm) 
Slit width 

(nm) 
Linear Range 

(mg L-1) 
Average 

Linearity 

ทองแดง (Cu) 324.7 0.5 0.4-3.2 >0.995 

ตะกั่ว (Pb) 217.0 0.5 1-8 >0.995 

สังกะสี (Zn) 213.9 0.5 0.11-0.8 >0.995 

3.5 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห 
3.5.1 การหาคาเปอรเซ็นตการคืนกลับ (%recovery) เพื่อตรวจสอบวิธีการสกัดวามีความสามารถในการสกัด

สารไดเพียงใด โดยการนําตัวอยางดินจํานวน 1 กรัม (บันทึกน้ําหนักที่แทจริง) จํานวน 4 ตัวอยาง มาเติมสารละลาย 
มาตรฐานความเขมขนสูงปริมาณนอย ๆ (spiked sample) และนําตัวอยางที่ไมมีการเติมสารมาตรฐาน (original 

sample) 4 ตัวอยาง ไปยอยและวิเคราะหหาปริมาณโลหะตามวิธีการในขอ 2.3 และ 2.4 แลวหาคาเปอรเซ็นตการคืน
กลับ จากสมการท่ี 1  

%Recovery =
-   X 100  (1)

โดยที่ C1 = ความเขมขนของ spiked sample 
C2 = ความเขมขนของตัวอยาง original sample 
C3 = ความเขมขนของสารมาตรฐานท่ีเติมลงในตัวอยาง 

3.5.2 การหาคาความเที่ยงตรง (precision) เพื่อตรวจสอบความแมนยําในการทําซ้ํา (repeatability) ของการ
ยอยตัวอยาง  โดยการหาคารอยละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (Percent Relative Standard Deviation, %RSD) 
ของตัวอยาง original sample หรือ spike sample ที่ทําซ้ําในขอ 2.5.1 ดังสมการที่ 2  

%RSD =  X 100 (2) 
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3.6 การประเมินการปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกําจัดมูลฝอย 
ใช สถิติ Student’s t-test เพื่อประเมินวาแหลงกําจัดขยะเปนแหลงกําเนิดของโลหะหรือไม โดยทําการเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของปริมาณโลหะในตัวอยางควบคุม และตัวอยางดินที่ไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอย รวมท้ังเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
ปริมาณโลหะของดินชั้นบนและดินชั้นลาง เพื่อศึกษาการแพรกระจายของโลหะหนักตามความลึก  

4. ผลการศึกษาและอภิปราย
4.1 ความใชไดของวิธีวิเคราะห 
ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในตัวอยาง spike sample และ original sample อยางละ 4 ตัวอยาง เพ่ือหาคา

เปอรเซ็นตการคืนกลับ พบวา ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี มีคาเปอรเซ็นตการคืนกลับเฉลี่ยรอยละ 118.6, 98.7 และ 104.7 
ตามลําดับ ซึ่งคาที่ไดอยุในชวงที่ยอมรับไดสําหรับการวิเคราะหโลหะหนักซึ่งยอมรับคาเปอรเซ็นตการคืนกลับระหวางรอยละ 80 -
120 (วรวิทย, 2563)  สวนคา %RSD ของธาตุทั้งสี่ เทากับรอยละ 2.04, 1.06 และ 1.52 ตามลําดับ ซึ่งอยูในชวงที่ยอมรับได คือ
ต่ํากวารอยละ 5 (วรวิทย, 2563) 

4.2 ปริมาณโลหะหนักในตัวอยาง  
ผลการวิเคราะหปริมาณทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ในตัวอยางในตัวอยางที่ศึกษาแสดงดังตารางที่ 2 และผลการ

วิเคราะห ตัวอยาง sample blank พบวามีคาต่ํากวาคาต่ําสุดที่วิเคราะหไดของเครื่อง Flame AAS ในวิธีวิเคราะหของการศึกษานี้ 
(Limit of Determination, LOD)  ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 mg Cu L-1, 0.68 mg Pb L-1 และ 0.09 mg Zn L-1   

ตารางที่ 2 ความเขมขนของทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตัวอยางที่ศึกษา (แสดงในรูปคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตัวอยาง ควมลึกจากผิวดิน 

(ซม.) 
ความเขมขน (mg kg-1) 

ทองแดง ตะกั่ว สังกะส ี

ควบคุม 

(ไมไดรับน้ําชะมูลฝอย) 
0-15 35.54±3.77 15.34±4.59 22.03±7.49 

30-45 37.86±6.51 16.09±4.24 21.99±5.22 

เฉลี่ย 36.70±5.08 15.72±4.11 22.01±5.97 
ใตน้ํา 

(ไดรับน้ําชะมูลฝอย) 
0-15 43.25±6.43 20.55±3.15 28.79±5.32 

30-45 42.55±3.93 18.81±3.80 27.76±7.42 

เฉลี่ย 42.91±5.23 19.68±3.68 28.28±6.33 
ตะกอน - 51.35±9.96 25.98±6.51 47.50±10.53 

จากตารางพบวาตัวอยางผิวดิน (0-15 เซนติเมตร) มีปริมาณโลหะหนักใกลเคียงกับตัวอยางที่ระดับไถพรวน (30-45 
เซนติเมตร) เชน ตัวอยางควบคุมมีปริมาณทองแดง 35.54±3.77 และ 37.86±6.51 mg kg-1 ในดินชั้นบน และดินชั้นลางตามลาํดบั  
ในทํานองเดียวกัน ปริมาณทองแดงในดินช้ันบนของตัวอยางใตน้ํา (43.25±6.43 mg kg-1 ) ก็ใกลเคียงกับปริมาณท่ีพบในดินชั้นลาง
(42.55±3.93 mg kg-1)  เม่ือเปรียบเทียบปริมาณทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในดินช้ันบนและดินช้ันลางดวยสถิติ Student’s t-
test แบบสองทาง  พบวาปริมาณท่ีพบในดินสองช้ันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p> 0.05 ทุกการทดสอบ) การท่ี
ปริมาณโลหะหนักในดินช้ันบนและช้ันลางไมแตกตางกัน นาจะมีสาเหตุมาจากการไถพรวนในการปลูกขาว ทําใหดินช้ันบนและช้ัน
ลางเกิดการผสมกัน  หรืออาจกลาวไดวาการปนเปอนของโลหะหนักแพรกระจายถึงระดับความลึกอยางนอย 45 เซนติเมตร   
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ในการประเมินวาแหลงกําจัดขยะของเทศบาลเมืองลพบุรีเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนักหรือไมนั้น การศึกษานี้
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวอยางควบคุมซึ่งไมไดรับอิทธิพลของนํ้าชะมูลฝอย กับตัวอยางใตน้ําที่ไดรับอิทธิพลของนํ้าชะมูลฝอย  
พบวาทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีในตัวอยางที่ไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอยสูงกวาตัวอยางควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  (ตารางที่ 3) 
แสดงวาแหลงกําจัดขยะมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนัก และโลหะหนักในแหล งกําเนิดมูลฝอยสามารถแพรกระจายสู
สิ่งแวดลอมโดยรอบผานน้ําชะมูลฝอย   

ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปริมาณโลหะหนักในตัวอยางเหนือและใตทิศทางการไหลของน้ํา 
          ดวยสถิติ Student’s t-test แบบทางเดียว  

โลหะหนัก 
ตัวอยางควบคุม 

(mg kg-1) 

ตัวอยางท่ีไดรับอิทธิพล
จาก 

น้ําชะมูลฝอย (mg kg-1) 
คา p 

Cu 36.70±5.08 42.91±5.23 <0.01 

Pb 15.72±4.11 19.68±3.68 0.02 

Zn 22.01±5.97 28.28±6.33 0.01 

หมายเหตุ: ใชคาเฉลี่ยของดินชั้นบนและดินชั้นลางในการทดสอบ เนื่องจากดินทั้งสองช้ันไมแตกตางกันในทางสถิติ จึงอนุมานวาเปนตัวอยาง
กลุมเดียวกัน 

ขอบงช้ีอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาน้ําชะมูลฝอยเปนตัวกลางในการแพรกระจายโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมรอบนอก
แหลงกําจัดขยะคือปริมาณโลหะในตะกอนทองน้ําในรองน้ํา (51.35±9.96 mg Cu kg-1, 25.98±6.51 mg Pb kg-1 และ 
47.50±10.53 mg Zn kg-1) มีคาสูงกวาที่พบในตัวอยางดินที่ไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอย (42.91±5.23 mg Cu kg-1, 
19.68±3.68 mg Pb kg-1 และ 28.28±6.33 mg Zn kg-1) อยางมีนัยสําคัญ (คา p ของทองแดง < 0.01 และ p ของตะก่ัว และ
สังกะสี < 0.000)   คา p ที่ต่ํามากน้ีบงช้ีวาทองแดง ตะกั่ว และสังกะสีจํานวนมากถูกตรึง (immobilized) ดวยตะกอนทองน้ํา ซึ่ง
นาจะเกิดจากการตกตะกอนของโลหะ หรือการดูดซับของอนุภาคขนาดเล็กในรองน้ํา  หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาการสรางรองนํ้า
รอบแหลงกําจัดขยะแบบเทกอง นอกจากจะชวยปองกันไมใหน้ําชะมูลฝอยไหลเขาสูพื้นที่การเกษตรโดยตรงแลว ยังชวยปองกัน
การแพรกระจายของโลหะหนักสูพื้นท่ีรอบนอกไดดวย  อยางไรก็ตามรองน้ําของแหลงกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองลพบุร ีมีขนาด
เล็ก (กวางประมาณ 1.5 เมตร) ทําใหมีน้ําชะมูลฝอยบางสวนไหลเออเขาพ้ืนที่นาโดยรอบได นอกจากน้ีแลวยังมีมีโลหะหนักจํานวน
หนึ่งซึ่งอยูในรูปของสารละลาย และสารแขวนลอย ซึ่งจะแพรกระจายสูแหลงน้ําผิวดินท่ีรองรับรองน้ําจากแหลงกําจัดขยะแหงนี้ 

ถึงแมวาผลจากการวิเคราะหปริมาณทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และการทดสอบทางสถิติบงช้ีวาแหลงกําจัดมูลฝอยเปน
แหลงกําเนิดของโลหะ แตปริมาณตะกั่วท่ีพบต่ํากวาคามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม (400 mg kg-1) สวน
ทองแดง และสังกะสีนั้นมาตรฐานไมไดกําหนดไว (มาตรฐานคุณภาพดิน, 2547)  
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5. สรุป
การศึกษาปรมิาณโลหะหนักในตัวอยาง 3 กลุมพบวา ตะกอนทองน้ําในรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะมูลฝอยมีปริมาณโลหะ

หนักสูงกวาตัวอยางดินท่ีไดรับอิทธิพลของน้ําชะมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญ และดินที่อยูใตทิศทางการไหลของนํ้าชะมูลฝอยมีปริมาณ
โลหะที่ศึกษาสูงกวาดินที่อยูเหนือทิศทางการไหลของน้ําชะมูลฝอย หรือตัวอยงควบคุมอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวาแหลงกําจัด
ขยะมูลฝอยเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนัก โดยแพรผานน้ําชะมูลฝอยซ่ึงนาจะเออลนตลิ่งในฤดูฝน  อยางไรก็ตามปริมาณที่พบยัง
อยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรม   

6. ขอเสนอแนะ
การขุดรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะนอกจากจะสามารถปองกันการไหลของน้ําชะมูลสูพื้นที่รอบขางโดยตรงแลว ยัง

สามารถลดการแพรกระจายของโลหะหนักสูสิ่งแวดลอมโดยรอบไดดวย นอกจากการขุดรองน้ํารอบแหลงกําจัดขยะแลว องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีดําเนินการกําจัดขยะไมวาจะเปนการฝงกลบอยางหลักสุขาภิบาล หรือการเทกองกลางแจงควรมีแหลง
รวบรวมน้ําชะมูลฝอย เพื่อใหโลหะหนักตกตะกอนกอนการระบายสูสิ่งแวดลอมโดยรอบ หรือแหลงน้ําอ่ืน 
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ผลของผงคารบอนจากกากน้ําตาลท่ีกระตุนดวย H3PO4 ที่มีตอสมบตัิของยางธรรมชาติ 

จินตนา ภาถีย1 ณัฐมณฑ ทับวัล1 และ ธนัญญา  เสาวภาคย1,2 *  
1สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2ศูนยวิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ:  bbiirrddtt@hotmail.com, thanunya@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

กากน้ําตาลท่ีเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลจากออย ในงานวิจัยนี้ไดนํากากนํ้าตาลมาใชเปน         
สารตัวเติมในยางธรรมชาติ เริ่มตนจากการเตรียมผงคารบอนจากกากน้ําตาล จากนั้นนําผงคารบอนมากระตุนดวย H3PO4    
ในอัตราสวนโดยน้ําหนัก 1:4 จากภาพถาย SEM พบวาพ้ืนผิวของผงคารบอนที่ไดจากกากน้ําตาลท่ีผานการกระตุนมี       
ความขรุขระเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับผงคารบอนที่ยังไมผานการกระตุน เมื่อนําผงคารบอนที่ไดจากกากน้ําตาลไปใชเปน     
สารตัวเติมในยางธรรมชาติในปริมาณ 10 phr พบวา เวลาท่ีใชในการคงรูปเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ันความตานทานตอแรงดึง
และความตานทานตอตัวทําละลายของยางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 มีสมบัติที่ดีกวายาง
ธรรมชาติที่เติมผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ไมผานการกระตุน อยางไรก็ตามพบวาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่เติม       
ผงคารบอนท่ีผานการกระตุนดวยH3PO4 ยังดอยกวายางธรรมชาติที่มีผงเขมาดําเปนสารตัวเติม 

คําสําคัญ: กากนํ้าตาล สารตัวเติม ยางธรรมชาติ สมบัติเชิงกล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

265 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Effect of H3PO4 Activated Molasses Carbon on Properties 

of Natural Rubber  

Jintana Pathee 1, Nattamon Tapwan, and Thanunya Saowapark1,2 * 

1Chemistry Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Research Center of Research Center of Natural Materials and Products Chemistry Program, 

Nakhon Pathom Rajabhat University Muang 

*corresponding author: email bbiirrddtt@hotmail.com, thanunya@webmail.npru.ac.th

Abstract 

Molasses which is a by-product of sugar production process or agricultural wastes. In this research, 

molasses was used as a filler in natural rubber (NR). Initially, molasses carbon (MC) was prepared from molasses. 

Obtained MC was then activated with H3PO4 at ratio 1:4. From the results, it was found the surface 

roughness of the H3PO4 activated MC are enhanced when compared with unmodified MC. H3PO4 activated 

MC was used as filler in NR with the amount of 10 phr. It was found that incorporate H3PO4 activated MC 

in NR increases in cure time of NR.  Additionally, both tensile strength and swelling resistance of H3PO4 
activated MC filled with NR vulcanizates are improved when compared with NR filled with unmodified MC. 
However, mechanical properties of H3PO4 activated MC filled with NR vulcanizate is not better than that filled 

with carbon black. 

Keywords: molasses, filler, natural rubber, mechanical properties 

1. บทนํา
ยางธรรมชาติ (natural rubber) เปนพอลิเมอรชนิดหนึ่งที่มีสมบัติเดนหลายประการ เชน มีความยืดหยุน (elastic) 

สูง มีความเหนียว (toughness) แมวายางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดีแตอาจจะยังไมเพียงพอตอการนําไปผลิตผลิตภัณฑ        
บางประเภท ดังน้ันเพื่อปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานของผลิตภัณฑนั้น ๆ จึงจําเปนตองมี
การเติมสารเคมีตาง ๆ ลงไป หนึ่งในสารเหลานั้นก็คือ สารตัวเติม (filler) ในปจจุบันจึงมีการนําสวนที่เหลือใชทางการเกษตร 
และของเสียบางประเภทจากอุตสาหกรรม มาเปนสารตัวเติมเพื่อทดแทนสารตัวเติมที่มาจากการสังเคราะห (ปุญญานิช 
อินทรพิพัฒน, 2555:32) กากน้ําตาลหรือโมลาส (molasses)  เปนของเหลวลักษณะเหนียวขนสีน้ําตาลดําซึ่งเปนผลพลอยจาก  
การผลิตน้ําตาลจากออย เมื่อนํามาผานกระบวนการใหความรอนทําใหเปนผงคารบอน จึงเปนทางเลือกหน่ึงในการนํามาใชเปน
สารตัวเติม (Moryadee P et al., 2018:145) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจท่ีปรับสภาพของผงคารบอนจากกากน้ําตาลโดย   
การกระตุนดวย H3PO4 เพื่อนํามาใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติ 
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2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 การเตรียมและศึกษาสมบัติผงคารบอนจากกากน้ําตาล 

นํากากน้ําตาลใหความรอนโดยใชอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสจนกระท่ังไดกากนํ้าตาลแหง นํากากนํ้าตาลแหงไปให
ความรอนภายใตไนโตรเจนที่อุณหภูมิ  400 oC เปนเวลาที่ 4 ช่ัวโมง จะไดผงคารบอนจากกากน้ําตาล จากนั้นนํามากระตุน
โดยใช H3PO4 ภายใตไนโตรเจนที่อุณหภูมิ  700 oC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง และปรับ pH จนเปนกลาง (ประมาณ 7) นําไปอบให
แหงจะไดผงคารบอนจากกากนํ้าตาลท่ีผานการกระตุนดวย H3PO4 จากนั้นนํามาศึกษาสัณฐานวิทยาโดย Scanning electron 

microscope (SEM) และวิเคราะหองคประกอบของธาตุดวย X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) 

2.2 การผสมยางธรรมชาติ สารเคมี และผงคารบอนจากกากนํ้าตาล 
ผสมยางและสารเคมีโดยมีสวนประกอบดังแสดงในตารางที่ 1 โดย phr หมายถึง สวนในรอยสวนของยางธรรมชาติ  

Zinc oxide, Stearic acid ทําหนาที่เปนสารกระตุน (activator), Filler เปนสารตัวเติม ซึ่งในงานวิจัยนี้ คือ ผงคารบอนจาก
กากน้ําตาล (molasses carbon: MC) ผงคารบอนจากกากนํ้าตาลที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 (H3PO4 activated MC) และ
ผงเขมาดําเกรดการคา N550 (Carbon black: CB)  N-tert-butyl-2-benzothiazyl sulfenamide (TBBS) ทําหนาที่เปน
ตัวเรงปฏิกิริยา (accelerator) TBBS และ Sulphur ทําหนาที่เปนสารวัลคาไนซ (vulcanizing agent) โดยใชเครื่อง Two 

roll-mill ในการผสมเปนเวลา 9 นาที 

ตารางที่ 1 สูตรการผสมยางคอมพาวด 
องคประกอบ part per hundred rubber (phr)* 

control MC H3PO4 

activated MC 

CB 

Rubber 100 100 100 100 

Zinc Oxide 4 4 4 4 

Stearic acid 2 2 2 2 

Filler 0 10 10 10 

TBBS 2.25 2.25 2.25 2.25 

Sulphur 0.75 0.75 0.75 0.75 

2.3 การศึกษาลักษณะการคงรูป (cure characteristics)  

ทดสอบเวลาคงรูป (cure time :t90)  ของยางคอมพาวด  ของยางคอมพาวดดวยเคร่ือง moving die rheometer 

(MDR)  นํายางคอมพาวด ไปข้ึนรูปช้ินทดสอบดวยแมพิมพ (compression moulding machine) ที่อุณหภูมิ 150 °C ดวย
เวลา t90 ทีไ่ดจากการทดสอบหาเวลาการคงรูป เพื่อทําการทดสอบตอไป 

2.4 ทดสอบสมบัติความตานทานตอแรงดึงและความตานทานตอแรงฉีกขาดของยางคงรูป (tensile property 
and tear strength)  

สมบัติความทนตอแรงดึง ไดแก ความตานตอแรงดึง (tensile strength) และระยะยืด ณ จุดขาด (elongation at 

break) โดยทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D412 (Die C) และความตานทานตอแรงฉีกขาด ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 

D624 (Die B) ดวยเครื่อง universal testing machine  
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2.5 ทดสอบความตานทานตอการบวมในตัวทําละลายตัวของยางคงรูป (swelling resistance) 

ทดสอบโดยการตัดและช่ังน้ําหนักของช้ินงานยางคงรูป จากนั้นนําไปแชในตัวทําละลายคือ โทลูอีน เปนเวลา 7 วัน 
จากนั้นนําไปคํานวณหาอัตราสวนการบวมตัวของช้ินงานในตัวทําละลาย (swelling ratio) ตามสมการท่ี (1) ซึ่งบงบอกถึงการ
บวมตัวที่เกิดขึ้นของยางคงรูปซึ่งจะเปนสัดสวนผกผันกับปริมาณการเกิดพันธะเช่ือมขวางระหวางสายโซโมเลกุลของยางท่ี
เกิดขึ้นในยางคงรูป (crossink density)  

Q = (Ws-W0) / W0  (1) 

เมื่อ    Q    หมายถึง   อัตราสวนการบวมตัวของช้ินงานในตัวทําละลาย (swelling ratio)    
1/Q   หมายถึง  ปริมาณการเกิดพันธะเช่ือมขวางระหวางสายโซโมเลกุลของยาง (crossink density) 
W0 , Ws   หมายถึง  น้ําหนักกอนแชและหลังแชในโทลูอีน   (g)   

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการวิเคราะหผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 

เมื่อนําผงคารบอนจากกากนํ้าตาลมาใหความรอนที่อุณหภูมิ 400 °C ซึ่งใชเวลาในการใหความรอน 4 ช่ัวโมง พบวา
ไดผงคารบอนสีดํา ผลการวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM) จากภาพที่ 1 
จะเห็นวาผงคารบอนจากกากนํ้าตาลมีลักษณะไมเปนรูปทรงเชนเดียวกับผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่นํามากระตุนโดยใช 
H3PO4  แตอยางไรก็ตามพบวาผงคารบอนจากกากน้ําตาลท่ีนํามากระตุนโดยใช H3PO4  มีขนาดใกลเคียงกันผงคารบอนจาก
กากนํ้าตาล ภาพที่ 2 จะเห็นไดวาพื้นผิวของผงคารบอนจากกากน้ําตาลมีลักษณะเรียบในขณะท่ีผงคารบอนจากกากน้ําตาลท่ี
นํามากระตุนโดยใช H3PO4  มีพื้นผิวที่ขรุขระหรือมีความหยาบเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากกรด H3PO4 ไปปรับสภาพพื้นผิวของ    
ผงคารบอนจากกากนํ้าตาลใหมีรูพรุนและความขรุขระ 

             (a)                                                               (b) 

ภาพท่ี 1 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดภาพผงคารบอนจากกากน้ําตาลกําลงัขยาย 500 เทา 
       (a) ผงคารบอนจากกากนํ้าตาล (b) ผงคารบอนจากกากนํ้าตาลท่ีนํามากระตุนโดยใช H3PO4 
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             (a)           (b) 

ภาพท่ี 2 ภาพถายจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดภาพผงคารบอนจากกากนํ้าตาลกําลงัขยาย 100k เทา 
(a) ผงคารบอนจากกากนํ้าตาล (b) ผงคารบอนจากกากนํ้าตาลทีน่ํามากระตุนโดยใช H3PO4 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบของธาตุที่พบในผงคารบอนจากกากน้ําตาล และ ผงคารบอนจาก
กากนํ้าตาลที่กระตุนดวยH3PO4 พบวามีปริมาณธาตุ (C, H และ O) เปนองคประกอบหลักในรูปแบบสารอินทรีย 
แตอยางไรก็ตามพบวาผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ผานการกระตุนดวยH3PO4 นั้นมี ปริมาณธาตุองคประกอบหลัก (C ,H 

และ O) นอยกวาผงคารบอนที่ไมไดผานการกระตุนและพบปริมาณของฟอสฟอรัสในรูปของออกไซดปริมาณมากกวา    
ผงคารบอนจากกากน้ําตาลนั่นอาจเปนเพราะผลชองการกระตุนโดยใชกรด H3PO4  นอกจากนั้นยังมีองคประกอบของ
ธาตุอื่นๆ อยูอีกดวยแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุของผงคารบอน 

ธาตุองคประกอบ 
ปริมาณธาตุองคประกอบ (%) 

ผงคารบอนจากกากน้ําตาล ผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ผานการกระตุน H3PO4 
CHO 81.538 65.145 

Fe2O3 0.138 7.115 

MnO 0.017 0.021 

Cr2O3 - 1.08 

CaO 2.631 0.454 

K2O 7.859 0.526 

P2O5 0.295 25.604 

Cl 4.145 0.055 

3.2 ผลการใชผงคารบอนจากกากน้ําตาลท่ีผานการกระตุนดวย H3PO4 เปนสารตัวเติมที่มีตอลักษณะการคงรูป 

ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาลักษณะการคงรูปของยางธรรมชาติ ไดแก เวลาท่ีใชในการคงรูป (cure time, tc90) ซึ่ง
หมายถึงเวลาท่ียางไดเกิดการคงรูปไปแลวรอยละ 90 ภาพที ่3 แสดงเวลาที่ใชในการคงรูป จะเห็นไดวาเวลาการคงรูปของยาง
ที่เติมผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 (NR MC H3PO4) มีคาต่ํากวายางที่ใชผงคารบอนจาก
กากนํ้าตาล (NR MC) และผงเขมาดําเปนสารตัวเติม (NR CB)  ทั้งนี้เน่ืองจากในผงคารบอนจากกากน้ําตาลท่ีผานการกระตุน
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ดวย H3PO4 อาจจะมีสภาพความเปนกรดสงผลใหเกิดการลดประสิทธิภาพการทําหนาทีข่องสารกระตุนและสารตัวเรงปฏิกิรยิา
การคงรูปสงผลใหเวลาที่ใชในการคงรูปเพิ่มมากข้ึนหรือนานข้ึน (พงษธร แซอุย, 2548:4 ) 

ภาพท่ี 3 เวลาการคงรูป cure time (tc90) ของยางธรรมชาติที่มีผงคารบอนชนิดตางๆและผงเขมาดาํเปนสารตัวเติม 

  ผลของการเติมผงคารบอนจากกากนํ้าตาลที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 ลงในยางธรรมชาติที่สงผลตอสมบัติเชิงกล
ในงานน้ี คือ ความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) และระยะยืด ณ จุดขาด (elongation at break) แสดงดังภาพที่ 4 
จากภาพท่ี 4(a) จะเห็นไดวายางธรรมชาติเมื่อเติมผงคารบอนจากกากน้ําตาลท่ีผานการกระตุนดวย H3PO4 (NR MC H3PO4) 

ความตานทานตอแรงดึงมีคาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนจากกากนํ้าตาล (NR MC) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาความขรุขระหรือความหยาบที่พื้นผิวของผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 ที่เห็นได
จากภาพถาย SEM สงผลใหลักษณะการยึดเกาะระหวางยางธรรมชาติและสารตัวเติมมีมากขึ้น (Weiwei L et al.,2015:10) 

แตอยางไรก็ตามก็ยังมีคาความตานทานตอแรงดึงต่ํากวายางธรรมชาติที่มีผงเขมาดําเปนสารตัวเติม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผง
คารบอนจากกากนํ้าตาลท่ีผานและไมผานการกระตุนดวย H3PO4 ยังคงมีขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับสารตัวเติมเสริมแรงที่
นิยมใชคือผงเขมาดํา โดยในงานวิจัยนี้ใชเกรด N550 ซึ่งมีขนาดอนุภาคประมาณ 40-48 นาโนเมตร (Chuayjuljit S et 

al.,2002: 51, Subhan S et al.,2012:489) ในขณะท่ีระยะยืด ณ จุดขาด (elongation at break) แสดงดังภาพท่ี 4(b) มีคา
ไมแตกตางกันมากนักโดยเม่ือเติมสารตัวเติมทุกชนิดมีคาเพิ่มมากข้ึนเล็กนอย  

   (a)                                                                 (b) 

ภาพท่ี 4 (a) ความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) (b) ระยะยืด ณ จดุขาด (elongation at break) ของ 
   ยางธรรมชาติที่มีผงคารบอนชนิดตางๆ และผงเขมาดําเปนสารตัวเติม 
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ความตานทานตอการฉีกขาด (tear strength) ของยางธรรมชาติที่มีผงคารบอนชนิดตางๆ และผงเขมาดําเปนสารตัวเติมแสดง
ดังภาพที่ 5 จากภาพจะเห็นไดวายางธรรมชาติเมื่อเติมผงคารบอนจากกากน้ําตาลที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 (NR MC 

H3PO4) และผงคารบอนจากกากนํ้าตาล (NR MC) มีคาความตานทานตอการฉีกขาดไมตางกันและไมแตกตางจากยาง
ธรรมชาติมากนัก เนื่องจากผงคารบอนจากกากน้ําตาลท้ังสองชนิดมีขนาดไมแตกตางกันและมีขนาดใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผงเขมาดํา โดยจากผลการทดลองจะเห็นไดชัดเจนวายางธรรมชาติที่มีผงเขมาดําเปนสารตัวเติม (NR CB) มีคาความตานทาน
ตอการฉีกขาดสูงที่สุด  ในขณะท่ีความตานทานตอการบวมตัวในตัวทําละลายแสดงดังภาพท่ี 6 เมื่ออัตราสวนการบวมตัวในตัว
ทําละลาย มีคาสูงแสดงถึงความตานทานตอการบวมตัวในตัวทําละลายของยางธรรมชาติต่ํา จากผลการทดลองจะเห็นไดวา
อัตราสวนการบวมในตัวทําละลาย เมื่อเติมสารตัวเติมจะสงผลใหยางมีความตานทานตอการบวมดีขึ้นหรือมีคา swelling ratio

ลดลง เนื่องจากสารตัวเติมจะไปชวยขัดขวางการแทรกตัวของตัวทําละลายในสายโซโมเลกุลของยางธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบ
ยางธรรมชาติเมื่อเติมผงคารบอนจากกากนํ้าตาลท่ีผานการกระตุนดวย H3PO4 (NR MC H3PO4) จะพบวามีความตานทานตอ
การบวมดีกวาการเติมผงคารบอนจากกากนํ้าตาล (NR MC) นั่นอาจเปนเพราะความขรุขระของพื้นผิวของผงคารบอนจาก
กากนํ้าตาลท่ีกระตุนดวย H3PO4 สงผลตอความเขากันไดกับยางธรรมชาติจึงสามารถชวยขัดขวางการแทรกตัวของตัวทํา
ละลายในสายโซโมเลกุลของยางธรรมชาติไดดีขึ้น 

ภาพท่ี 5 ความตานทานตอการฉกีขาด (tear strength) ของยางธรรมชาติทีม่ีผงคารบอนชนิดตางๆและผงเขมาดํา 
  เปนสารตัวเติม 

ภาพท่ี 6 ความตานทานตอการบวมในตัวทําละลาย (swelling ratio) ของยางธรรมชาติที่มผีงคารบอนชนิดตางๆ          
   และผงเขมาดําเปนสารตัวเติม 
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4. สรปุผลการทดลอง
การเตรียมผงคารบอนจากกากนํ้าตาลนั้นสามารถทําไดโดยการนํากากน้ําตาลมาทําใหแหงและใหความรอนภายใต

สภาวะไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 400 °C เปนเวลา 4 ช่ัวโมง ไดผงคารบอนสีดํา จากนั้นนํามากระตุนโดยใช H3PO4 ภายใต
ไนโตรเจนที่อุณหภูมิ  700 oC เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ก็จะไดผงคารบอนที่ผานการกระตุนดวย H3PO4  โดยพบวาผงคารบอน
ดังกลาวมีขนาดใกลเคียงกันผงคารบอนจากกากนํ้าตาลท่ีไมผานการกระตุน H3PO4 แตมีพื้นผิวที่ขรุขระหรือมีความหยาบเพ่ิม
มากขึ้น เมื่อนําผงคารบอนท่ีไดจากกากน้ําตาลไปใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติในปริมาณ 10 phr พบวา เวลาท่ีใชในการ
คงรูปเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ันความตานทานตอแรงดึง และความตานทานตอตัวทําละลายของยางธรรมชาติที่เติมผงคารบอน
ที่ผานการกระตุนดวย H3PO4 มีสมบัติที่ดีกวายางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนจากกากนํ้าตาลท่ีไมผานการกระตุน อยางไรก็ตาม
พบวาสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติที่เติมผงคารบอนท่ีผานการกระตุนดวย H3PO4 ยังดอยกวายางธรรมชาติที่มีผงเขมาดําเปน
สารตัวเติม 

5. กิตติกรรมประกาศ
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The Removal of Methylene blue Dye by Using Adsorbent Material Prepared 

from Ceratophyllum demersum L.  

Duangkaew Daengbut1, Udomsak Promjari, Trin Pathomnithipinyo1 and Adisak Jaturapiree1,2*  

1 Department of chemistry,  Faculty of science and technology, Nakhon Pathom Rajabhat 
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Abstract  

In the research, the Ceratophyllum demersum L was used as an adsorbent for methylene blue dye 

removal. The effects of adsorption parameter such as adsorption time, initial dye concentration, acid-base of 

solution and temperature during adsorption process were investigated. It was found that adsorption 

equilibrium state was completed within 7 hours. The suitable pH, adsorbent dosage and adsorption 

temperature were higher than 6, 0.1 g and 50 oC, respectively. In addition, the adsorption isotherm of the dye 

fitted well with the Langmuir model (R2 = 0.983), demonstrating that Ceratophyllum demersum L might be 

applied for a good adsorbent for dyes from wastewater. 

Keywords: adsorption, dye removal, Ceratophyllum demersum L, methylene blue dye.  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

274 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1.

  

 

  (Yang.,2011)  

 (basic Dyes)     

      

 

     

2.

 

3.

3.1   

  

105 C    0.5  

100 C   105 C 4  

 

3.2  

   1000   1  

   1000    

 50  ( max)  

200-1000 nm  UV-visible Spectrophotometer 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

275 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



3.3  

 3.3.1  

 0.1    25  50   50  

  1- 26  

  3000   10 

     (% dye 

removal)   (qe)  1  2  

% 100


 i e

i

C C
dye removal x

C
(1)


 i e

e
C C

q V
W

(2) 

 Ci     ( ) 

Ce     ( ) 

 qe     ( ) 

 V     ( ) 

 W    ( ) 

 3.3.2   

   3.3.1  0.05-0.3   7 

   

 3.3.3  

   3.3.1  1 M NaOH  1 M HCl 

 2, 4, 6, 8, 10  12  7    

 3.4  

   3.3.1   20- 100 mg/L 

 7    qe  Ce     3 

 4      

1 1 1
 

e l m e mq K q C q
(3) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

276 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1log logk log e f eq C
n

(4) 

4.

  2   

    

 

 4.1  

 4.1.1  

 0.1 

 50   25  50 mg/L   0-26  

 1   2 

 %  ( % dye removal)  

 7  

  

 

  

(Dogan et al., 2009 : Bulut & Ayd n., 2006) 

 1  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

277 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 2   

 4.1.2  

 2 

 %   %  

 %   

 

  %  (Kumara et al., 2011) 

  4.1.3  

 –   

0.1   25  50    

2-12  3   %  pH 6  pH  

%  H+ ( ) 

    

   pH  

 H+    

 (Bulut & Ayd n., 2006) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

278 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 3  -  

 4   

  4.1.4  

 4 

 %  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

279 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 

  (Daneshvar et al., 2012) 

 50 oC  %    50 oC 

  

 4.2  

    Ce  qe 

 (Co)  20 -100   (  3 4) 

 (R2, linear regression square) 

 1   (R2) 

 

(Aksu., 2005) 

 1   

 

qm  

(mg/g) 

Kl 

(L/mg) 

R2 Kf

(mg/g) 

n R2 

22.23 0.0816 0.9831 0.0120 0.5685 0.9608 

5.

    

    

 7    0.1   50 

 

 

6.

  

 

 

7.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

280 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



   

  

8.

Aksu., Z.(2005) Application of biosorption for the removal of organic pollutants: a review. Process 

Biochemistry, 40, 997–1026 

Bulut, Y. & H. Ayd n. (2006). A kinetics and thermodynamics study of methylene blue adsorption on wheat 

shells. Desalination, 194, 259–267. 

Daneshvar, E., Kousha, M., Jokar, M., Koutahzadeh, N. & Guibal,E. (2012) Acidic dye biosorption onto marine 

brown macroalgae: isotherms, kinetic and thermodynamic studies, Chemical Engineering Journal, 

204–206, 225–234. 

Do an, M., Harun Abak, H. & Alkan, M. (2009). Adsorption of methylene blue onto hazelnut shell: Kinetics, 

mechanism and activation parameters. Journal of Hazardous Materials. 164,172–181. 

Kumar, P. S.,  Abhinayaa, R. V., Lashmia, K. G., Arthia, V., Pavithraa, R., Sathyaselvabalab, V., Kiruphab, S. D., & 

Sivanesanb, S. (2011). Adsorption of methylene blue dye from aqueous solution by agricultural 

waste: Equilibrium, thermodynamics, kinetics, mechanism and process design. Colloid Journal, 73(5), 

651–661. 

Yang, M. (2011). A current global view of environmental and occupational cancers. Journal of environmental 

science and health, Part C. 29, 223-249. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

281 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



การไพโรไลซิสเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา 

ตฤณ ปฐมนิธิภิญโญ, ธัญญลักษณ แยมศักดิ์, กนกพร สาริกานนท, อรไททิพ ตวนเครือ, อังคณา มีศิริ  
และ เอกราชันย ไชยชนะ*  

ศูนยวิจัยวัสดุธรรมชาติและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 

บทคัดยอ 

เปลือกของผลไมที่นิยมรับประทานในครัวเรือน ไดแก เปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา ถูกนํามาผานการไพโรไลซิส
เพื่อเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาและเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของวัสดุทั้ง 2 ชนิด โดยทําการไพโรไลซิสโดยใชเครื่อง
ปฏิกรณโลหะขนาด 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 C พบวาเปลือกมะละกอใหปริมาณผลผลิตน้ํามันชีวภาพมากกวา
เปลือกกลวยนํ้าวาในทุกอุณหภูมิ อยางไรก็ตามน้ํามันชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ําวามีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในการ
นําไปใชงานมากกวา และพบวานํ้ามันดังกลาวมีคา pH 4 และมีคาความรอนเทากับ 31.46 MJ/kg ซึ่งตํ่ากวามาตรฐานน้ํามัน
ปโตรเลียมแตสูงกวาชีวมวลท่ัวไปที่เคยมีการศึกษา ดังนั้นการนําไปใชงานอาจตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกอน เชน 
กระบวนการขจัดออกซิเจน 

คําสําคัญ: การไพโรไลซิส น้ํามันชีวภาพ เปลือกมะละกอ เปลือกกลวยน้ําวา 
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Pyrolysis of papaya peels and cultivated banana peels 

Anucha Khadthiphong, Thunyaluk Yamsak, Kanokporn Sarikanont, Orathaithip Tuancreau,  

Ankana Meesiri and Ekrachan Chaichana 

Research Center of Natural Materials and Products, Chemistry Program,  
Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom

*corresponding author: ekrachan@npru.ac.th

Abstract 

Household fruit peels i.e. papaya peels and cultivated banana peels were pyrolysed to convert into 

valued products and to lower environmental impact from these materials. The pyrolyses were conducted 

using 1 L metal reactor at 400, 500 and 600 C. It was found that the papaya peels gave higher amounts of 

bio-oil than the cultivated banana peels at every temperature. Nevertheless, the obtained bio-oils from the 

banana peels had a better physical appearance, suitable for practical used. The cultivated banana bio-oil had 

a pH value of 4 and a heating value of 31.46 MJ/kg and, which is lower than that of the standard petroleum 

oil but higher than those of the other biomass previously studied. Therefore, for practical use the obtained 

bio-oil needs to be improved through some processes e.g. deoxygenation.       

Keywords: pyrolysis, bio-oil, papaya peels, cultivated banana peels 

1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีการใชน้ํามันเชื้อเพลงิจากปโตรเลยีมเปนจํานวนมาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการขนสง ซึ่งกําลัง

การผลิตน้ํามันภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการจึงตองมีการนําเขาเพิ่มเติมจากตางประเทศ ท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในแต
ละป รวมท้ังกาซธรรมชาติและถานหินท่ีมีปริมาณลดลง ทําใหมีการแสวงหาแหลงพลังงานจากทรัพยากรแหลงใหมเพื่อใชเปน
พลังงานทดแทน ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรในแตละปมีปริมาณกวา 60 ลานตัน สวนมาก
กําจัดทิ้งโดยการเผาท้ิงทําใหสูญเสียพลังงานอยางไรประโยชน การนําชีวมวลมาใชใหเกิดประโยชนโดยการแปรรูปเปนพลังงาน
ทดแทน โดยผานกระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเปนกระบวนการแตกตัวหรือสลายโมเลกุลของสารประกอบหรือวัสดุตาง ๆ ในสภาวะ
ปราศจากออกซิเจน ภายใตอุณหภูมิสูงประมาณ 400–800°C  ผลิตภัณฑหลักที่เกิดขึ้นจะประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ของแข็ง 
หรือ ถาน 2) ของเหลว หรือ น้ํามันชีวภาพ และ 3) แกสชีวภาพ โดยท้ัง 3 สวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดทั้งหมด โดยเฉพาะ
น้ํามันชีวภาพที่นิยมนําไปใชเปนพลังงานทดแทนนํ้ามันจากปโตรเลียมได  ดังนั้นจึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจในการนํามาใชเปน
พลังงานทดแทนนอกจากน้ีการใชน้ํามันชีวภาพยังเปนการชวยลดปญหาสิ่งแวดลอมจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรโดยจะถูกนํามา
แปรรูปใหเปนวัสดุที่มีมูลคา 

ผลไมที่นิยมนํามารับประทานในครัวเรือน เชน มะละกอและกลวยน้ําวา ซึ่งมีการนํามารับประทานสด นําไปประกอบ
อาหาร และนําไปแปรรูป จะทิ้งเปลือกไวในปริมาณมากเปนขยะครัวเรือนท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางรุนแรงไดที่ไดรับการ
กําจัดไมถูกวิธี ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวามาผานการไพโรซิสเพื่อผลิตเปนพลังงานทดแทน โดยจะ
ทําการศึกษาหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตเปรียบเทียบกันระหวางวัสดุทั้ง 2 ชนิด  
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2. วิธทีดลอง

2.1 วัสดุและอุปกรณ 
เปลือกมะละกอ (ดิบ) เปลือกกลวยน้ําวา (สุก) เตาเผา ตูอบ เครื่องวัด pH เครื่องวัดความช้ืน เครื่องปนเหวี่ยง บอมบ

แคลอริมิเตอร (bomb calorimeter) 

2.2 การเตรียมชีวมวล 
นําเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา มาหั่นใหมีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร อบที่อุณหภูมิ 105˚C เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง หลังจากน้ันเก็บใสถุงซิปล็อคและไวในโถดูดความช้ืน 

2.3 การวิเคราะหสมบัติชีวมวล 
2.3.1 การหาความช้ืน 
นําตัวอยางชีวมวล 1 กรัม ใสในเครื่องวัดความชื้น ใหความรอนกับเครื่อง บันทึกปริมาณความช้ืนของตัวอยาง 
2.3.2 การหาปริมาณเถา 
เผาถวยกระเบื้องท่ีอุณหภูมิ 650˚C เปนเวลา 3 ช่ัวโมง ปลอยทิ้งไวใหเย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังเปลือกกลวยน้ําวาประมาณ 

2 กรัม ใสในถวยกระเบ้ือง บันทึกน้ําหนักตัวอยางกอนเผา นําไปเผาอุณหภูมิ 650˚C เปนเวลา 2 ช่ัวโมง แลวปลอยทิ้งไวใหเย็นใน
โถดูดความช้ืน  บันทึกน้ําหนักตัวอยางหลังเผา คํานวณปริมารความช้ืนในตัวอยางจากสูตร 

2.3 การไพโรไลซิส 
ช่ังชีวมวลปริมาณ 70 กรัม ใสลงในทอปฏิกรณ นําทอปฏิกรณประกอบเขากับเครื่องไพโรซิส  เปดแกสและปรับความดัน

แกสไนโตรเจน (N2) ใหมีอัตราการไกล 200 mL/min เพื่อทําใหภายในทอปฏิกรณมีสภาวะไรออกซิเจน ใสน้ําแข็งในภาชนะรอง
ขวดกนกลมท่ีเก็บของเหลวที่ไดจากการไพโรไลซิส  ตั้งอุณหภูมิและเวลาท่ีเครื่อง โดยเริ่มจากการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 400 °C 
500 °C และ 600 °C เปนเวลา 120 นาที (แผนผังเครื่องไพโรไลซิสแสดงดังภาพท่ี 1) จะไดผลิตภัณฑที่เปนของเหลวและผลิตภัณฑ
ของแข็งมีลักษณะเปนผงสีดํา นําสวนของเหลวไปเขาเครื่องปนเหวีย่งเพ่ือแยกนํ้าออกจากนํ้ามัน   

2.4 การวิเคราะหสมบัติน้ํามันชีวภาพ 
วิเคราะหคา pH ของน้ํามัน และนําไปหาคาความรอนโดยใชเครื่อง bomb calorimeter 

                            (น้ําหนักตัวอยางกอนเผา-น้ําหนักตัวอยางหลังเผา) x 100    
น้ําหนักตัวอยางกอนเผา  รอยละปริมาณข้ีเถา  =     
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ภาพท่ี 1 การทาํงานของเครื่องไพโรไลซิส 

3. ผลการทดลองและการอภิปราย

3.1 ผลวิเคราะหชีวมวล 
 คาความช้ืนของเปลือกมะละกอเทากับ 87.11% และเปลือกกลวยน้ําวาเทากับ 85.97% ขณะที่ปริมาณเถาของเปลือก

มะละกอเทากับ 7.55% และเปลือกกลวยน้ําวาเทากับ 13.5% 

3.2 การไพโรไลซิส 
 ผลการไพโรไลซิสของชีวมวลทั้ง 2 ชนิด แสดงดังตารางท่ี 1 จากตารางพบวาปริมาณผลผลิตของเหลวหรือน้ํามันชีวภาพ

ของเปลือกมะละกอมีปริมาณสูงกวาของเปลือกกลวยน้ําวาในทุกอุณหภูมิของการไพโรไลซิส ทั้งนี้อาจเนื่องจากปริมาณเถาของ
เปลือกมะละกอที่มีต่ํากวา โดยปริมาณเถาที่สูงจะสงผลใหปริมาณผลผลิตนํ้ามันลดลงเน่ืองจากเถาจะไปลดปริมาณสารระเหย 
คารบอน และไฮโดรเจนท่ีอยูในวัสดุ (Pradhan, 2015) 

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิตจากการไพโรไลซิสเปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา 

วัสดุ อุณหภูมิ ปริมาณผลผลิต (wt.%) 

°C แกส ของเหลว ของแข็ง 

เปลือกมะละกอ 

400 44.1 17.4 38.5 

500 36.6 22.3 41.1 

600 31.8 23.3 44.9 

เปลือกกลวยน้าํวา 
400 46.3 10.9 42.9 

500 37.8 16.5 45.7 

600 52.8 15.0 32.3 

Nitrogen
Pyrolysis
reactor
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Condenser Gas

Bio-oil

Char

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

285 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 เมื่ออุณหภูมิในการไพโรไลซิสสูงขึ้นพบวาปริมาณผลผลิตน้ํามันชีวภาพเพิ่มขึ้นในท้ัง 2 ชีวมวล ยกเวนการไพโรไลซิส
เปลือกกลวยน้ําวาท่ีอุณหภูมิ 600 C ที่ปริมาณผลผลิตน้ํามันชีวภาพลดลงมาเล็กนอย ดังแสดงในภาพท่ี 2 ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่
สูงขึ้นทําใหการเกิดปฏิกิริยาปฐมภูมิ (primary reaction) หรือการสลายตัวของโมเลกุล (decomposition) เกิดมากข้ึน ทําใหได
ผลิตภัณฑที่เปนของเหลวสูงขึ้น อยางไรก็ตามที่อุณหภูมิการไพโรไลซิสที่ 600 C ของเปลือกน้ําวาอาจเกิดปฏิกิริยาทุติยภูมิ 
(secondary reaction) เชน ปฏิกิริยาการแตกตัว (cracking) และปฏิกิริยาการขจัดน้ํา (dehydration) ซึ่งเปลี่ยนใหของเหลว 
(นํ้ามันชีวภาพ) กลายเปนแกส (แกสชีวภาพ) (Elyounssi et al., 2010, Neumlang et al., 2018) จะเห็นไดวาแมการเกิดไพโรไล
ซิสที่อุณหภูมิเดียวกันแตการเกิดปฏิกิริยาภายในแตกตางกันเนื่องจากองคประกอบของชีวมวลแตละชนิดแตกตางกัน  
(Wongsawiang et al., 2016)   

ภาพท่ี 2 ปริมาณผลผลิตน้ํามันชีวภาพของเปลือกมะละกอและเปลอืกกลวยน้ําวาท่ีอุณหภูมิตางๆ 

3.3 ผลวิเคราะหน้ํามันชีวภาพ 
 จากการสังเกตลักษณะภายนอกของน้ํามันชีวภาพทั้ง 2 ชนิด พบวาน้ํามันชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ําวามีลักษณะ

เหมาะสมในการไปใชงานตอโดยมีของเหลวใสลอยแยกอยูกับของเหลวขุนดําดังแสดงในภาพที่ 3 เมื่อแยกของเหลวใสออกมา
ทดสอบพบวามีคา pH เทากับ 4 และคาความรอนเทากับ 31.46 MJ/kg ซึ่งมีคาต่ํากวามาตรฐานนํ้ามันปโตรเลียมที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน (42-46 MJ/kg) แตยังคงสูงกวาน้ํามันชีวภาพจากชีวมวลบางชนิดที่เคยศึกษามา เชน ฝกราชพฤกษ เปลือกสมโอ และ  
ชานออย (18-23 MJ/kg) สําหรับการนํานํ้ามันชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ําวาไปใชงานอาจตองเพ่ิมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
เชน ปฏิกิริยาการลดออกซิเจน (deoxygenation) ซึ่งจะชวยลดสารประกอบกลุมออกซิเจนในน้ํามันชีวภาพ จึงชวยเพิ่ม            
คาความรอนใหนํ้ามันชีวภาพได 
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ภาพท่ี 3 น้ํามันชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ําวาจากการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 600 C 

4. บทสรุป
เปลือกมะละกอและเปลือกกลวยน้ําวา เมื่อผานการไพโรไลซิสที่อุณหภูมิ 400-600 C จะใหผลผลิตน้ํามันชีวภาพอยู

ระหวาง 10.9-23.3 wt.% โดยเปลือกมะละกอใหปริมาณผลผลิตน้ํามันชีวภาพมากกวาเปลือกกลวยน้ําวาในทุกอุณหภูมิ อยางไรก็
ตามน้ํามันชีวภาพจากเปลือกกลวยน้ําวามีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมในการนําไปใชงานมากกวา และพบวาน้ํามันดังกลาวมี
คา pH 4 และมีคาความรอนเทากับ 31.46 MJ/kg ซึ่งตํ่ากวามาตรฐานน้ํามันปโตรเลียมแตสูงกวาชีวมวลท่ัวไปที่เคยมีการศึกษา 
การนําไปใชงานอาจตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกอน 

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สําหรับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการวิจัย

บูรณาการนักศึกษาและอาจารยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและความเปนเลิศทางวิชาการ  
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การพัฒนานิลเทียมจากใบสับปะรด 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของการนำขี้เถาจากใบสับปะรดมาพัฒนาเปนนิลเทียม จากการวิเคราะหหาองคประกอบหลักของ
ใบสับปะรดทั้งกอนและหลังเผา พบวากอนทำการเผาใบสับปะรดมีธาตุ K2O  SiO2 และ CaO เปนองคประกอบหลัก โดยมีสัดสวน
เทากับ 41.333  31.202 และ 23.067 รอยละโดยน้ำหนัก และยังพบวามีองคประกอบของธาตุเจือปนที่สงผลตอสี ไดแก MnO  
Fe2O3  NiO และ CuO หลังทำการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส พบวาปริมาณ K2O และ CaO มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในทาง
กลับกัน SiO2 มีสัดสวนที่ลดลง จากนั้นนำขี้เถาใบสับปะรดที่เผาแลวไปใชแทนสารเคมี  SiO2 ในสูตรแกว (45-x)B2O3: 20SiO2: 
15Bi2O3: 20Na2O: xCoO (เมื่อ x เทากับ 8 10 12 14 และ 16 รอยละโดยโมล) พบวาแกวมีความทึบแสง คาความหนาแนนของ
แกวมีคาอยูระหวาง 3.9704  0.0217 ถึง 4.2015  0.0066 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งมีคามากกวาความหนาแนนของนิล 
แกวมีคาความแข็งอยูท่ี 6.5 โมหสเกล เมื่อเปรียบเทียบกับนิลที่มีความแข็งอยูท่ี 7.5 โมหสเกล 

คำสำคัญ: นิลเทียม, .ใบสบัปะรด, ความหนาแนน, ขี้เถา, ซิลิกา 
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Development of imitation black spinel from pineapple leaves 
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Abstract 

The aims of this research, study the effect of using ashes from pineapple leaves to develop of imitation 

black spinel. From the analysis of main components of pineapple leaves, both before and after burning. It was 

found that before burning, pineapple leaves have main element is K2O SiO2 and CaO.  In proportion equal to 
41. 333, 31. 202 and 23. 067 ( Wt% )  and also found that the elements of the additives that affect the color

Including MnO, Fe2O3 , NiO and CuO.  After sintering at a temperature of 500 °C.  Found that quantity K2O and 
CaO has increased proportion. On the other hand, SiO2 has decrease proportion. Then Use the ashes from the 

burnt pineapple leaves as a chemical replace SiO2 in glass formula (45-x) B2O3: 20SiO2: 15Bi2O3: 20Na2O: xCoO 
(where x was 8, 10, 12, 14 and 16 mol%). Found that the glass is opaque. The density of the glass was between 

3.9704  0.0217 to 4.2015  0.0066 g/ cm3, which is greater than the density of black spinel.  Glass had a 

hardness value of 6.5 Mohs scale compared to sapphire at 7.5 Mohs scale. 

Keywords: Imitation black spinel, Pineapple leaves, Density, Ashes, Silica 

1. บทนำ
ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชชีวมวลชนิดตาง ๆ ประมาณ 100 ลานตันตอป  ชีวมวล (Biomass) คือสารอินทรียที่

เปนแหลงกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใชผลิตพลังงานได สารอินทรียเหลานี้ไดมาจากพืชและสัตวตาง ๆ เชน  
เศษไม ขยะ วัสดุเหลือใชทางการเกษตร การใชงานชีวมวลเพื่อทำใหไดพลังงานอาจจะทำโดยนำมาเผาไหมเพื่อนำพลังงานความ
รอนที่ไดไปใช ในกระบวนการผลิตไฟฟาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล (เชน น้ำมัน) ซึ่งมีอยูอยางจำกัดและอาจหมดลงได ชีวมวล
เหลานี้มีแหลงที่มาตาง ๆ กัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร (agricultural crops) เศษวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร (agricultural 

residues) ไม (wood) และเศษไม (wood residues) หรือของเหลือจากจากอุตสาหกรรมและชุมชน ตัวอยางเชน แกลบไดจาก
การสีขาวเปลือก ชานออยไดจากการผลิตน้ำตาลทราย เศษไมไดจากการแปรรูปไมยางพาราหรือไมยูคาลิปตัสเปนสวนใหญ และ
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บางสวนไดจากสวนปาที่ปลูกไว กากปาลมไดจากการสกัดน้ำมันปาลมดิบออกจากผลปาลมสด กากมันสำปะหลังไดจากการผลิต
แปงมันสำปะหลัง ซังขาวโพดไดจากการสีขาวโพดเพื่อนำเมล็ดออก กาบและกะลามะพราว ไดจากการนำมะพราวมาปลอกเปลือก
ออกเพ่ือนำเน้ือมะพราวไปผลิตกะทิ และน้ำมันมะพราว สาเหลาไดจากการผลิตแอลกอฮอล เปนตน ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวแลวสวน
ของพืชชีวมวลที่เหลือมักถูกนำไปเผาเพื่อนำความรอนไปใชในกระบวนการผลิตไฟฟาในโรงงานขนาดเล็ก (บริษัท เอ็นเนอรยี่ วิช่ัน 
จำกัด, 2019) ซึ่งจากกระบวนการดังกลาวทำใหเหลือขี้เถาจากชีวมวลประมาณ 20 ลานตันตอป ในปจจุบันมีการนำขี้เถาชีวมวล
ดังกลาวไปใชเปนสวนผสมในวัตถุดิบสำหรับซีเมนต โดยนักวิจัยพยายามหาทางที่จะนำข้ีเถานี้มาใชใหเกิดประโยชน และมีคุณคาสูง
ที่สุด ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาพบวาสวนประกอบของธาตุในขี้เถาชีวมวลบางประเภทสามารถนำมาพัฒนาเปนวัสดุแกวได 
สับปะรดเปนหนึ่งในพืชที่มีการเพาะปลูกมากในประเทศไทย โดยสวนมากในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสัปปะรดนั้น เกษตรกรจะเก็บ
เฉพาะสวนที่เปนผลเพื่อนำไปขาย และจะเหลือสวนที่เปนใบสับปะรดเอาไว  โดยมากมักนำไปเปนอาหารสัตวซึ่งไมสามารถเพ่ิม
มูลคาใหกับใบสับปะรดได (Rena, S., 2018) (Santos, R.M.D., 2013) (Taveri, G., 2017) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเตรียม
แกวจากใบสับปะรดเพื่อพัฒนาเปนอัญมณีประดิษฐจำพวกนิล โดยจะทำการศึกษาสมบัติดานความหนาแนน และความแข็งเพื่อ
นำไปเปรียบเทียบกับสมบัติของนิลตามธรรมชาติ  

2. วิธกีารทดลอง

2.1 การเตรียมแกวตัวอยาง 
แกวบอโรซิลิเกตบิสมัทโซเดียม (BSBiNa) ที่เจือดวยไอออนของธาตุโคบอลมถูกเตรียมดวยเทคนิคการ หลอมแลวทำให

เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว โดยแกวตัวอยางมีสูตรทางเคมีคือ (45-x)B2O3 : 20SiO2 : 20Bi2O3 : 15Na2O : xCoO เมื ่อ x คือ 
ความเขมขนของ CoO ซึ่งมีคา 8, 10, 12, 14,และ 16 รอยละโดยโมล (ทั้งนี้การเลือกใช CoO เปนสารใหสีเนื่องจาก CoO สามารถ
ทำใหเกิดสีเขมไดอยางรวดเร็ว และใชในปริมาณนอยกวาสารใหสีชนิดอื่น ๆ ) โดยจะใชขี้เถาจากใบสับปะรดแทนในสวนของ 
ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) แลวทำการผสมสารเคมีตามสตูรขางตน เพื่อเตรียมแกวน้ำหนักรวม 30 กรัม ลงในเบาพอรชเลน จากนั้น
จึงนำไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง เพื่อใหสารเคมีตั้งตนหลอมละลายกลายเปนน้ำแกว
เหลวที่มีความเปนเนื้อเดียวกัน แลวจึงขึ ้นรูปเปนชิ้นงานโดยการเทน้ำแกวเหลวลงในแมพิมพแกรไฟต และเพื่อเปนการลด
ความเครียด (strain) ที่เกิดขึ้นภายในเนื้อแกว แกวตัวอยางจะถูกนำไปอบในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส หลังจากน้ัน
จึงปลอยใหเย็นตัวลงที่อุณหภูมิหอง และนำแกวตัวอยางไปขัดและตัดใหมีขนาด 0.5 x 1.0 x 0.3 ลูกบาศกเซนติเมตร เพื่อนำไป
วิเคราะหดวยเครื่องมือเชิงวิทยาศาสตร 

2.2 การวัดคุณสมบัติตาง ๆ ของแกว 
การวัดความหนาแนนอาศัยหลักการของอารคิมิดีส (Archimedes' principle) การหาความหนาแนนสามารถคำนวณได

จากปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ โดยการชั่งน้ำหนักของวัตถุในอากาศ และชั่งน้ำหนักของวัตถุนั ้นในน้ำหรือของเหลวที่ทราบ 
ความหนาแนน น้ำหนักท่ีหายไป )( liqair WWW จะเทากับน้ำหนักของน้ำท่ีถูกแทนที่ ปริมาตรของวัตถุจะเทากับปริมาตร
ของน้ำท่ีถูกแทนท่ีคือ liqW / เพราะฉะนั้นความหนาแนนของวัตถุสามารถหาไดโดยสมการที่ 1 

liq
liqair

air
sample x

WW

W (1) 
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เมื่อ airW   คือ น้ำหนักของตัวอยางแกวในอากาศ มีหนวยเปนกรมั

liqW   คือ น้ำหนักของตัวอยางแกวในน้ำ มีหนวยเปนกรมั

liqair WW   คือ น้ำหนักท่ีหายไปในน้ำ มีหนวยเปนกรัม 
  คือ ความหนาแนนตัวอยางของแกว มีหนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

และ liq   คือ คาความหนาแนนของน้ำ มีคา 1 กรัมตอลูกบาศกเซนตเิมตร

การวัดคาปริมาตรเชิงโมล (Vm) สามารถคำนวณไดจากน้ำหนักโมเลกุล (MT) และความหนาแนน ( ) ดังสมการที่ 2 

T
m

M
V (2) 

เมื่อ mV   คือ ปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง มีหนวยเปนลูกบาศกเซนตเิมตรตอโมล

TM   คือ น้ำหนักโมเลกุลของแกวตัวอยาง มีหนวยเปนกรัมตอโมล
และ  คือ ความหนาแนนของแกวตัวอยาง มีหนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
คำนวนคาความแข็งด วยเคร ื ่อง Mole scale (ภาพที ่ 1) และวิเคราะหหาธาตุจากเคร ื ่อง XRF (X-rays fluorescence 

spectrometer) ยี่หอ Panalytical รุน Minipal4 ดังแสดงในภาพท่ี 2 

  ภาพท่ี 1 ชุดวัดความแข็งแบบ Mole scale     ภาพท่ี 2 เครื่องมือ XRF ยี่หอPanalytical รุน Minipal4 

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบของธาตุดวยเทคนิค XRF (X-rays fluorescence spectrometer) 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาในใบสับปะรดประกอบดวยออกไซดของธาตุ SiO2, K2O, CaO, MnO, Fe2O3, NiO, CuO 

และ ZnO โดยกอนทำการเผาใบสับปะรดมีธาตุ K2O  SiO2 และ CaO เปนองคประกอบหลัก โดยมีสัดสวนเทากับ 41.333  
31.202 และ 23.067 รอยละโดยน้ำหนัก ตามลำดับ และยังพบวามีองคประกอบของธาตุเจือปนที่สงผลตอสี ไดแก MnO  Fe2O3  
NiO และ CuO หลังทำการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส พบวาปริมาณ K2O และ CaO มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน 
SiO2 มีสัดสวนท่ีลดลง จากหนาท่ีของ SiO2 ซึ่งทำหนาท่ีเปนโครงสรางหลักของแกว และ K2O ทำหนาที่ชวยลดจุดหลอมเหลวของ
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แกว ถึงแมวาผลการวิเคราะหองคประกอบของธาตุจะมีสัดสวนของ K2O สูงกวา SiO2 ก็ตาม ในการปฏิบัติจริงการใชขี้เถาใบ
สับปะรดแทนในสวนของ SiO2 จะใหผลที่ดีกวาการแทนในสัดสวนของ K2O และ CaO  

ตารางที่ 1 องคประกอบธาตุของใบสับปะรดกอนและหลังเผา 

องคประกอบของธาตุในใบสับปะรด กอนเผา (wt%) หลังเผา (wt%) 
SiO2 31.202 20.372 

K2O 41.333 41.699 

CaO 23.067 34.316 

MnO 2.110 2.575 

Fe2O3 0.880 0.504 

NiO 0.297 0.123 

CuO 0.754 0.198 

ZnO 0.357 0.212 

3.2 ลักษณะของแกวนิลที่ไดจากการหลอม 
จากการหลอมแกวจากใบสับปะรดท่ีเติม CoO ทีค่วามเขมขน 8, 10, 12, 14 และ 16 รอยละโดยโมล ตามลำดับ พบวา

ลักษณะแกวท่ีไดมสีีดำ และทึบแสง ดังแสดงในภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 แกวจากใบสับปะรดที่มคีวามเขมขนของ CoO 

3.3 ผลการวิเคราะหคาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมล 
จากการวิเคราะหคาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมล พบวาคาความหนาแนนมีแนวโนมมากขึ้น  (ภาพที่ 4) อาจเกิด

จากการแทนที่ของ CoO ใน B2O3 เนื ่องจาก CoO มีมวลโมเลกุลมากกวา B2O3 ในสวนของปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมลดลง 
(ภาพที่ 5) สันนิษฐานไดวา CoO เขาไปจับพันธะกับโครงสรางหลักของแกว ทั้งนี้คาความหนาแนน และปริมาตรเชิงโมลมีคาอยู
ระหวาง 3.9704  0.0217 ถึง 4.2015  0.0066 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และ 30.1075 ถึง 30.3499 ลูกบาศกเซนติเมตร
ตอโมล ตามลำดับ ซึ่งคาความหนาแนนมีคาสูงกวานิลในธรรมชาติ (3.57 - 3.72 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) 
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ตารางที่ 3.2 คาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว 

ภาพท่ี 4 คาความหนาแนนของแกวเติม CoO ที่ความเขมขน 8 10 12 14 และ 16 รอยละโดยโมล 

ภาพท่ี 5 คาปริมาตรเชิงโมลของแกวเติม CoO ที่ความเขมขน 8 10 12 14 และ 16 รอยละโดยโมล 

3.4 ผลการวิเคราะหจากเคร่ืองวัดคาความแข็งของแกว (Mole scale) 
จากการวัดคาความแข็งแบบโมหสเกลของตัวอยางแกวทุกตัวที่เติม CoO ปริมาณความเขมขน 8, 10, 12, 14 และ 16 

รอยละโดยโมล พบวามีคาเทากับ 6.5 โมหสเกล ซึ่งเทียบไดกับเฟลดสปารแตมีคานอยกวาคาความแข็งของนิลจริงซึ่งมีคาเทากับ 7.5 

โมหสเกล  

y = 0.0286x + 3.7423
R² = 0.9997
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Mol% 
Molecular mass Density 

(g/cm3) 
Molar Volume 

(cm3/mol) B2O3 SiO2 Na2CO3 Bi2O3 CoO 
8 25.7594 12.0172 9.2970 93.1920 5.9944 3.9704 0.0217 30.3499 
10 24.3670 12.0172 9.2970 93.1920 7.4930 4.0309 0.0090 30.2660 
12 22.9746 12.0172 9.2970 93.1920 8.9916 4.0849 0.0064 30.2328 
14 21.5822 12.0172 9.2970 93.1920 10.4902 4.1414 0.0233 30.1826 
16 20.1898 12.0172 9.2970 93.1920 11.9888 4.2015 0.0066 30.1075 
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4. บทสรุป
งานวิจัยนี้ไดทำการทดลองเพื่อศึกษาการใชขี้เถาใบสับปะรดในการพัฒนานิลเทียม ตามสูตรแกว (45-x)B2O3 : 20SiO2 : 

20Bi2O3 : 15Na2O : xCoO เมื่อ x คือ ความเขมขนของ CoO ซึ่งมีคา 5, 8, 10, 12, 14,และ 16 รอยละโดยโมล พบวาการใชขี้เถา
ใบสับปะรดแทนสัดสวนของ SiO2 ในสูตรแกวสามารถเกิดเปนแกวได โดยแกวที่เติม CoO ทุกความเขมขนจะมีสีดำทึบ และมีคา
ความหนาแนนสูงกวานิลตามธรรมชาติ แตยังคงมีคาความแข็งนอยกวานิลตามธรรมชาติอยูเล็กนอย 

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการสนับสนุนทุนวิจัย และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศ

ทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับความรวมมือและสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี 
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การพัฒนาวัสดุเปลงสีสมแดงจากแกวลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวย Eu2O3 

วีรวัต บุญพา1 และ กีรติ เกิดศิริ1,2*   

1สาขาวิชาวิทยาศาสตรและฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* keyrati@hotmail.com

บทคัดยอ 

แกวตัวอยางในระบบลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวยไอออน Eu3+ ในปริมาณความเขมขนที่แตกตางกันถูกเตรียมขึ้น
ดวยเทคนิคการหลอมเหลวแลวทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการเปลงแสง  ผลจากการ
วิจัยพบวา คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณไอออน Eu3+ ที่เจือลงในระบบ
แกวเพิ่มขึ้น  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางพบพีคการดูดกลืนทั้งหมด 4 พีค ในชวงแสงที่ตามองเห็นและอินฟราเรด
ใกลที่ความยาวคล่ืนประมาณ 464, 530, 2100 และ 2205 นาโนเมตร  สำหรับสมบัติการเปลงแสงของแกวตัวอยางนั้นพบวา แกว
ตัวอยางจะเปลงแสงสูงสุดซึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 613 นาโนเมตร  จากการตรวจสอบสีของการเปลงแสงดวยแผนภาพสีใน
ระบบ CIE-1931 chromaticity พบวาแกวที่เจือดวยไอออน Eu3+ จะเปลงแสงสีสมแดง  ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดในการพัฒนา
แกวตัวอยางเพ่ือประยุกตใชเปนอุปกรณเปลงแสงสีสมแดงไดในอนาคต 

คำสำคัญ: แกวบอเรต ยูโรเพียมออกไซด การเปลงแสง แกว 
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Development of reddish-orange color emission material from Eu2O3-doped 
lithium calcium borate glasses 
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Abstract 

The Eu3+ ions-doped lithium calcium borate glasses were synthesized by melt-quenching technique 

with various Eu3+ ion concentrations to investigate their physical, optical, and luminescence properties. The 

results showed that the density and the molar volume tended to be increased along with increased Eu3+ ion 

concentration. The absorption spectrum of the sample glass reveals all 4 absorption peaks in both visible and 

near infrared at wavelengths of approximately 464, 530, 2100 and 2205 nm. The emission spectra of the glasses 

were illustrated the highest emission intensity at 613 nm wavelength. The CIE-1931 chromaticity investigation 

showed that Eu3+ ion doped glasses emitted the light with a reddish-orange color. Therefore, it is possible to 

develop these glasses for the future application of reddish-orange light emitting devices. 

Keywords: borate glasses, Eu2O3, luminescence, glasses 

1. บทนำ
วัสดุเปลงแสงที่เจือดวยไอออนของธาตุหายาก (rare earth, RE) มีชวงการใชงานที่เปนที่นิยมในไดโอดเปลงแสงสีขาว 

(W-LEDs) อุปกรณแสดงผล เซลลแสงอาทิตย เซ็นเซอรอุณหภูมิออปติคอล และอื่นๆ (Han et al., 2020) ซึ่งไดรับความสนใจจาก
นักวิจัยทั่วโลกเปนอยางมาก  ในบรรดาวัสดุเปลงแสงหลายชนิด แกวที่เจือดวยไอออนของธาตุหายากถือเปนวัสดุโฮสตที่คาดเดาได 
เนื่องจากมีตนทุนต่ำ กระบวนการเตรียมที่เรียบงาย มีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี (Kindrata et al., 2018)  และมีการใชงาน
อยางแพรหลายในอุปกรณออพติคอลตางๆ เชน เลเซอร W-LED และแอมพลิฟายเออรออปติคัล (Zhao et al., 2019)  จากการ
ตรวจสอบสมบัติและกลไกการเปลงแสงของแกวที่เจือไอออนของธาตุหายาก ยูโรเพียม (europium, Eu) เปนหนึ่งในธาตุที่มีสมบัติ
พิเศษดานการเปลงแสง รวมถึงมีโครงสรางระดับพลังงานที่คอนขางเรียบงาย มีแถบการแผรังสีที ่แคบและชัดเจนในบริเวณ
สเปกตรัม UV-Vis และการเปลงสีแดงที่มีความเขมสูง (Gökçe et al., 2019)  ดังนั้นไอออนของ Eu3+ จึงมีบทบาทสำคัญในการ
เปลงแสงสีสมแดงซึ่งถูกนำมาใชกันอยางแพรหลายในดานของโพรบสเปกตรัม, W-LED และอุปกรณแสดงผล 
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วัสดุแกว เปนวัสดุที่มีกระบวนการเตรียมที่ไมยุงยาก ใชเทคโนโลยีไมซับซอน มีตนทุนในการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุ
ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นรูปไดหลากหลายรูปทรงและเตรียมไดหลายขนาดตามความตองการ  อีกทั้งการเตรียมยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเคมีที่เปนโครงสรางไดงาย วัสดุแกวจึงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับการนำไป
ประยุกตใชในงาน (Lakshminarayana et al., 2009; Mohs et al., 1998; Seo et al., 2010) 

เปนที่ทราบกันดีวา สมบัติการเปลงแสงของแกวมีความเก่ียวของกับองคประกอบทางเคมีโครงสราง และสมบัติของโฮสต 
แกวออกไซดที่เจือดวยไอออน Eu3+  โดยเฉพาะอยางยิ่งแกวบอเรตเปนวัสดุเปลงแสงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลผลิตควอนตัมที่
ปลอยออกมาคอนขางสูง มีความเสถียรทางความรอนและทางเคมีสูง (Kindrata et al., 2018)   

แกวบอเรตเปนโฮสตที่ดีสำหรบัไอออนของธาตุหายาก และสามารถปรับไดทั้งขนาดและองคประกอบของวัสดุ แกวบอเรต
แสดงความสัมพันธที่ชัดเจนยิ่งขึ้นระหวางโครงสรางแกวและคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งแกวเหลานี้สามารถเพิ่มสมบัติการเปลงแสง
และการดูดซึมของไอออนของธาตุหายาก ในแกว (Venkatramu et al., 2006) 

จากงานวิจัยที่ผานมา พบวาการเติมแคลเซียมออกไซดลงไปในแกวตัวอยาง จะสามารถชวยลดการดูดความชื้นของแกว
และชวยใหแกวนั้นคงตัวเร็วในกระบวนการขึ้นรูป (เบญจภรณ ดำดี และคณะ, 2559)  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลการใชลิเทียม
ออกไซดทีม่ีจุดหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิประมาณ 618 องศาเซลเซียส ซึ่งจะชวยใหอุณหภูมิทีใ่ชในการหลอมลดลง และแกวจะมีความ
หนาแนนเพิ่มขึ้น ทำใหการดูดซึมน้ำลดลง (แสงโสม จิตตวารี และคณะ, 2559)  และจากการศึกษาผลการเติมลิเทียมออกไซดลงใน
โครงสรางแกว จะชวยปรับปรุงความสามารถในการตานทานความรอน และยังชวยปรับปรุงสมบัติเชิงกลและสมบัติทางความรอน
ของแกวใหดีขึ้นอีกดวย (Guo et al., 2019) 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และสมบัติการเปลงแสงของแกวตัวอยางลิเทียม
แคลเซียมบอเรตที่เจือไอออน Eu3+  ซึ่งถูกเตรียมขึ้นดวยเทคนิคการหลอมเหลวแลวทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว  

2. วิธกีารทดลอง
2.1 กระบวนการเตรียมแกวตัวอยาง 

แกวตัวอยางในระบบลิเทียมแคลเซียมบอเรตถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมเหลวแลวทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ซึ่งมี
สูตรเคมี คือ 10Li2O : 20CaO : (70-x)B2O3 : xEu2O3 โดยที่ x คือ ปริมาณของ Eu2O3 ที่เจือลงในแกว และมีคาตั้งแต 0.0, 0.5, 

1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 mol% ตามลำดับ  
กระบวนการเตรียมแกวตัวอยางเริ่มตนจากการนำสารเคมี ไดแก ลิเทียมคารบอเนต (Li2CO3), แคลเซียมคารบอเนต 

(Ca2CO3), กรดบอริค (H3BO3) และยูโรเพียมออกไซด (Eu2O3) มาชั่งใหมีปริมาณรวมกัน 20 กรัม นำผสมใหเปนเนื้อเดียวกันแลว
เทลงในเบาหลอมอะลูมินา จากนั้นนำเบาที่บรรจุสารเคมีไปหลอมในเตาไฟฟาโดยใหความรอนอยางตอเนื่องจนถึงอุณหภูมิ 1,200 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง  เมื่อสารเคมีทั้งหมดหลอมเหลวจนเปนเนื้อเดยีวและกลายเปนน้ำแกวเหลวแลว จึงเปดเตาหลอม
เพื่อนำน้ำแกวเหลวเทลงในแมพิมพคารบอนไรสนิม  เมื่อแกวตัวอยางเริ่มแข็งตัวจึงนำออกจากแมพิมพและนำไปอบในเตาอบไฟฟา
ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นภายในเนื้อแกวซึ่งเกิดจากการลดลงของอุณหภูมิ
อยางรวดเร็ว เมื่ออุณหภูมิของแกวคอยๆ ลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนำแกวตัวอยางไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 
เพื่อใหเหมาะสมตอการศึกษาสมบัติดานตางๆ ตอไป 
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2.2 การวิเคราะหสมบัติดานตางๆ 
2.2.1 สมบัติทางกายภาพ 
ในงานวิจัยนี้จะศึกษาสมบัติทางกายภาพของแกวตัวอยาง คือ ความหนาแนน (density) และปริมาตรเชิงโมล (molar 

volume)  สำหรับคาความหนาแนนสามารถวิเคราะหไดจากหลักการของอารคิมีดีส ซึ่งจะช่ังมวลของแกวตัวอยางในอากาศและใน
น้ำดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหนง รุน HR-200 ของบริษัท AND  ดังนั้นความหนาแนนของแกวตัวอยางสามารถคำนวณไดจาก
สมการ  

  =  wair

wair - wwater
  water (1) 

เม่ือ wair และ wwater คือ มวลของแกวเมื่อช่ังในอากาศและในน้ำ ตามลำดับ  และไดกำหนดใหความหนาแนนของน้ำมีคา
เทากับ 1.0000 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 

จากขอมูลคาความหนาแนนท่ีวัดไดขางตน จะสามารถคำนวณหาคาปริมาตรเชิงโมลไดจากความสัมพันธ 

VM  =  MT (2) 

โดยที่ VM และ MT คือ ปริมาตรเชิงโมล และน้ำหนักโมเลกุลรวมของแกวตัวอยาง ตามลำดับ 

2.2.2 สมบัติทางแสง 
สำหรับการศึกษาสมบัติทางแสงของแกวตัวอยางนั้น ผูวิจัยจะศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (absorption spectra) 

โดยใชเครื่อง UV-VIS-NIR Spectrophotometer รุน UV-3600 ของบริษัท Shimadzu  โดยทำการวัดสเปกตรัมในชวงความยาว-
คลื่น 300 - 2,300 นาโนเมตร ที่อุณหภูมิหอง 

2.2.3 สมบัติการเปลงแสง 
สำหรับสมบัติการเปลงแสงของตัวแกวอยาง  ผู วิจัยจะศึกษาสเปกตรัมการถูกกระตุ น  (excitation spectra) และ

สเปกตรัมการเปลงแสง (emission spectra)  โดยสามารถวิเคราะหไดดวยเครื ่อง Fluorescence spectrophotometer รุน 
Cary Eclipse ของบริษัท Agilent Technologies โดยผูวิจัยทำการเลือกคาความยาวคลื่นแสงที่ใชในการกระตุน  (excitation 

wavelength, ex) และความยาวคลื่นแสงที่ถูกเปลงออกมา (emission wavelength, ex) ใหเหมาะสมกับไอออน Eu3+ ที่
ตองการศึกษา  

3. ผลการวิจัย
3.1 สมบัติทางกายภาพ 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของแกวตัวอยางที่เตรียมไดในงานวิจัย 
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แกวตัวอยางที่เจือไอออน Eu3+ ที่เตรียมไดมีลักษณะใส มีสีเหลืองออน และโปรงแสง ดังแสดงในภาพท่ี 1  สำหรับคา
ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของไอออน Eu3+  ที่เพิ่มขึ้น (ดังในภาพท่ี 2)  
ซึ่งเกิดจากการลดลงของ bridging oxygen ในโครงขายแกว  ดังนั้นเมื่อเจือไอออน Eu3+ เขาไปเนื้อแกว ไอออนดังกลาวจะเขาไป
แทนท่ีออกซิเจนทำใหชองวางภายในโครงขายแกวเพ่ิมขึ้น จึงสงผลใหคาปริมาตรเชิงโมลของแกวจึงเพ่ิมขึ้น 

ภาพท่ี 2 ความหนาแนน และปรมิาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางที่เจอืดวยไอออน Eu3+ ในปริมาณที่แตกตางกัน 

3.2 สมบัติทางแสง 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยางที่แสดงในภาพที่ 3 พบพีคการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นตางๆ ในชวงที่ตา

มองเห็น (visible) และอินฟราเรดใกล (near infrared)  โดยพบวาเมื่อปริมาณของไอออน Eu3+ ที่เจือลงในโครงขายแกวมากข้ึน 
การดูดกลืนแสงและการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานของไอออน Eu3+ จะเกิดไดมากขึ้น ซึ่งสังเกตไดจากพีคการดูดกลืนมีความแหลม
คมมากขึ้นตามความเขมขนของ Eu2O3  และจะสังเกตเห็นพีคการดูดกลืนในชวงอินฟราเรดใกลไดชัดเจนกวาในชวงที่ตามองเห็น  

เพื่อใหเห็นพีคการดูดกลืนแสงไดชัดเจน ผูวิจัยจึงนำสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวที่เจือดวย Eu2O3 ที่ความเขมขน 2.5 mol% 

มาเขียนกราฟความสัมพันธดังภาพที่ 4  ซึ่งจะพบพีคการดูดกลืนที่เห็นไดอยางชัดเจน 4 พีค ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 464, 

530, 2100 และ 2205 นาโนเมตร (ภัทรวจี ยะสะกะ และคณะ, 2561) 

ภาพท่ี 3 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เจือ  ภาพท่ี 4 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของแกวตัวอยางที่เจือ 
ไอออน Eu3+ ในปริมาณท่ีแตกตางกัน  ดวยไอออน Eu3+ ที่มคีวามเขมขน 2.5 mol% 
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ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ นแสง (excitation spectra) ของแกวตัวอยางที่เจือดวยไอออน Eu3+ ในปริมาณ
แตกตางกัน ตั้งแต 0.0 ถึง 2.5 mol% (แสดงดังภาพท่ี 5) จะสังเกตเห็นพีคการกระตุน (excitation peak) ไดอยางชัดเจนทั้งหมด 
7 พีค เมื่อใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร  ทั้งนี้พีคการกระตุนของแกวตัวอยางนั้นเกิดจากการทรานซิซันของ
ไอออน Eu3+ จากระดับพลังงานตางๆ ที่ตำแหนง 362 นาโนเมตร (7F0 → 5D4), 382 นาโนเมตร (7F0 → 5G6), 394 นาโนเมตร 
(7F0 → 5L6), 414 นาโนเมตร (7F1 → 5D3), 465 นาโนเมตร (7F0 → 5D2), 525 นาโนเมตร (7F0 → 5D1) และ 532 นาโนเมตร 
(7F1 → 5D1) ตามลำดับ (Wantana et al., 2018) 

ภาพท่ี 5 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวตัวอยางที่เจือดวยไอออน Eu3+ ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

3.3 สมบัติการเปลงแสง 
ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสง (emission spectra) ของแกวตัวอยางท่ีเจือไอออน Eu3+ ดวยการกระตุนดวยแสงท่ี

มีความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร แสดงไดดังภาพท่ี 6  พบวาแกวตัวอยางสามารถเปลงแสงออกมาทั้งหมด 5 ความยาวคลื่น ไดแก 
ความยาวคลื่นประมาณ 578, 590, 613, 652 และ 700 นาโนเมตร  ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนระดับช้ันพลังงานของไอออน Eu3+

จาก 5D0 ไปยัง 4F0, 7F1, 7F2, 7F3 และ 7F4 (Wantana et al., 2020) ตามลำดับ  ทั้งน้ีแสงท่ีมีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร จะถูก
เปลงออกจากแกวตัวอยางดวยความเขมสูงที่สุด และเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนระดับพลังงานของไอออน Eu3+ เมื่อถูกกระตุนดวยแสง
ที่มีความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร จากสถานะกระตุน 5D0 ไปยังสถานะกระตุนอื่นๆ จึงแทนดวยแผนภาพระดับพลังงานของไอออน 
Eu3+ ดังในภาพท่ี 7 

นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อเพิ่มปริมาณการเจือของไอออน Eu3+ ลงในแกว การเปลงแสงของแกวตัวอยางจะมีความเขม
สูงขึ้นจนกระทั่งมีความเขมขน 1.5 mol%  หลังจากนั้นความเขมแสงที่แกวตัวอยางเปลงออกมาจะลดลง  เกิดปรากฏการณที่
เรียกวา concentration quenching  ซึง่เกิดจากการเติมไอออน Eu3+ มากเกินจนทำใหไอออน Eu3+ เขาใกลกันมากเกินไปและยงั
เพิ่มโอกาสความนาจะเปนการดูดกลืนแสงของไอออน Eu3+ ขางเคียงท่ีกำลังเปลงออกมากลับเขาไปอีกครั้ง 

จากภาพท่ี 6 ยังพบวาแกวตัวอยางจะเปลงแสงสีสมแดงที่ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ไดมากกวาแสงท่ีความยาวคลื่น
อื่นๆ จึงมีความเปนไปไดที่จะสามารถนำแกวตัวอยางไปประยุกตใชเปนวัสดุอุปกรณเปลงแสงสีสมแดงได  ทั้งนี้สามารถยืนยันการ
เปลงแสงสีสมแดงของแกวตัวอยางไดจากแผนภาพสีในระบบ CIE-1931 Chromaticity  โดยในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะนำสเปกตรัม
การเปลงแสงของแกวตัวอยางที่เจือไอออน Eu3+ ที่มีความเขมขน 1.5 mol% ซึ่งเกิดจากการกระตุนดวยแสงที่มีความยาวคลื่น 394 

นาโนเมตร มาวิเคราะหคูอันดับสี (x, y) จะไดพิกัดของคูอันดับสีเปน (0.647, 0.352)  และเมื่อระบุพิกัดดังกลาวลงในแผนภาพ 
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CIE-1931 Chromaticity จะพบวาแกวตัวอยางท่ีมีความเขมขนของไอออน Eu3+ เทากับ 1.5 mol% จะสามารถเปลงแสงสีสมแดง
ออกมาไดดังในภาพท่ี 8 

ภาพท่ี 6 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวตัวอยางที่เจือดวยไอออน Eu3+   ภาพท่ี 7 แผนภาพระดับช้ันพลังงานของไอออน Eu3+ 

ที่ความเขมขนแตกตางกัน   ที่เจือลงในแกวลิเทียมแคลเซียมบอเรต 

ภาพท่ี 8 แผนภาพสีในระบบ CIE-1931 Chromaticity ของแกวตัวอยางที่เจือดวยไอออน Eu3+ ในปริมาณ 1.5 mol% 

4. บทสรุป
แกวตัวอยางในระบบลิเทียมแคลเซียมบอเรตที่เจือดวยไอออน Eu3+ ถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมเหลวแลวทำใหเย็น

ตัวลงอยางรวดเร็ว  ผลการวิจัยพบวาคาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยางมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ 
ไอออน Eu3+  ที่เพิ่มขึ้น  สำหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงจะพบพีคการดูดกลืนแสงทั้งหมด 4 พีค ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 
464, 530, 2100 และ 2205 นาโนเมตร ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนระดับพลังงานของไอออน Eu3+ จากสถานะพื้นไปยังสถานะ
กระตุนตางๆ  นอกจากน้ีพบการเปลงแสงของแกวเมื่อถูกกระตุนดวยแสงที่มีความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร เกิดขึ้นท่ีความยาวคล่ืน
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ประมาณ 578, 590, 613, 652 และ 700 นาโนเมตร  โดยแกวตัวอยางจะเปลงแสงสีสมแดงที่มีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร 
ดวยความเขมสูงกวาที่ความยาวคล่ืนอื่นๆ 

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ให

ความอนุเคราะหเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย 
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การศึกษาสมบัติของเบาหลอมแกวที่ผานการใชแลว 

อานนท อางนานนท1,2,*, ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2  และ จักรพงษ แกวขาว1,2  

1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางดานแกวและวัสดุศาสตร, นครปฐม 

* em.anon1121@gmail.com

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาคุณสมบัติของเบาหลอมแกวที่ผานการใชงานแลว  เบาหลอมไดรับการวัดคาความหนาแนน

อาศัยหลักการของอารคิมิดีส องคประกอบทางเคมีไดรับการวิเคราะหดวยเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโทรมิเตอร แบบกระจาย
พลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer; EDXRF) โครงสรางผลึกไดรบัการวิเคราะหดวยเคร่ืองเอกซ
เรยดิฟแฟรกโทรมิเตอร (X-Ray Diffractometer; XRD) ผลการทดลองแสดงคุณสมบัติของเบาหลอมใหมและเบาหลอมท่ีผานการ
ใชงานแลว เบาหลอมที่ใชกับอุณหภูมิ 1200 และ 1600 องศาเซลเซียส มีคาความหนาแนน 2.4 และ 3.8 กรัมตอลูกบากศ
เซนติเมตร ตามลำดับ องคประกอบหลักทางเคมีของเบาหลอมทั้งสองชนิด คือ Al2O3 และ SiO2 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซของ
ตัวอยางเบาหลอม 1,200 และ 1600 องศาเซลเซียส แสดงรูปแบบของ SiO2 (JCPDs No.046-1045) และ Al2O3 (JCPDs No.046-

1212) ตามลำดับ 

คำสำคัญ: เบาหลอม  อะลูมิเนียมออกไซด  ซิลิกอนไดออกไซด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

305 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Study Properties of Used Glass Melting Crucible
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1Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom, 73000, Thailand 
2Center of Excellence in Glass Technology and Materials Science (CEGM), Nakhon Pathom 
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Abstract 

In this research, the properties of the used glass crucibles were investigated. The crucible has been 

measured for density based on Archimedes’ principle. The chemical composition was analyzed with Energy 

Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer. Crystal structures were analyzed with an X-Ray diffractometer. 

The results show the properties of the new crucible and the used crucible. The crucible used at 1200 and 1600 

°C had a density of 2.4 and 3.8 g/cm3, respectively. The main chemical composition of both types of the crucible 

is Al2O3 and SiO2. The X-ray diffraction of crucible samples applied to temperatures of 1,200 and 1600 °C shows 

the forms of SiO2 (JCPDs No.046-1045) and Al2O3 (JCPDs No.046-1212), respectively. 
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1. บทนำ
งานวิจัยและพัฒนาถือไดวาเปนสิ่งที ่มีความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพของวัสดุสำหรับการนำไปประยุกตใชสำหรับ

เทคโนโลยีสมัยใหม แกวนับเปนวัสดุชนิดหนึ่งที่มีการคิดคนและสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยอดีต โดยปจจุบันวัสดุแกวมีการประยุกตใช
งานในดานตาง ๆ มากมาย เชน การประดับตกแตงผนังอาคาร การทำหนาตาง ขวดบรรจุน้ำ เปนตน ดวยคุณสมบัติของวัสดุแกว
นั้นมีความโปรงใส แข็งแรง และทนตอการสึกกรอนจากสารเคมีไดดี ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมมักนิยมใช SiO2 เปนโครงสรางแกวหลัก 
แตเนื่องจาก SiO2 นั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูงจึงจำเปนตองมีการปรับปรุงสมบัติใหเหมาะสมตอการนำไปใชงาน การปรับปรุงสมบัติ
ของแกวนั้นสามารถทำไดหลายวิธี เชน การเติมอนินทรียสารเขาไปในสูตรแกวเพื่อลดจุดหลอมเหลวใหต่ำลง (B. Damdeea et al., 

2017) หรือใชวิธีการเพ่ิมอุณหภูมิการหลอมใหสูงขึ้น โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมแกวมักนิยมหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1200 

ถึง 1600 องศาเซลเซียส ตามแตอัตราสวนของสารอนินทรียที่นำมาผสมกัน ซึ่งในข้ันตอนการหลอมละลายนั้นจำเปนตองมีภาชนะ
สำหรับรองรับสารอนินทรียหลอมเหลวเหลานั้น โดยภาชนะนั้นจะตองสามารถทนตอการหลอมละลายได เมื่อนำเขาเตาเผาที่
อุณหภูมิ 1200 ถึง 1600 องศาเซลเซียส (F. Zaman et al., 2018) สำหรับในงานวิจัยสำหรับงานหลอมแกวน้ัน มีเบาท่ีนิยมอยู 2 
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ชนิด โดยชนิดแรกสามารถทดตอการเผาที่ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียสได (L. Shamshad et al., 2017) และชนิดที่สองสามารถ
ทดตอการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียสไดดี (K. Kirdsiri et al., 2018) โดยปกติเบาหลอมแกวเหลานั้นจะสามารถ
ใชไดเพียงคร้ังเดียวจึงกอใหเกิดขยะจากการใชเบาหลอมเหลานี้เกิดขึ้น ถาสามารถนำเบาหลอมเหลานี้กลับมาใชใหมไดจะสงผลให
ปริมาณขยะจากเบาหลอมนั้นลดปริมาณลงได ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาสมบัติทางโครงสรางผลึกและองคประกอบทางเคมี
ของเบาที่ผานการใชงานและยังไมไดใชงาน ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซและเคร่ืองเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโทรมิเตอร 
ตามลำดับ เพื่อใชเปนแนวทางสำหรับการศึกษาและหาวิธีการนำเบาหลอมท่ีผานการใชแลวกลับมาใชใหม 

2. วิธีการทดลอง
ในการทดลองน้ีจะเตรียมตัวอยางเบาหลอมทั้งหมดสี่ตัวอยาง คือ 1) เบาหลอมที่ใชกับอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ที่

ยังไมไดใชงาน (1200N) 2) เบาหลอมที่ใชกับอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ที่ใชงานแลว (1200U) 3) เบาหลอมที่ใชกับอุณหภมูิ 
1600 องศาเซลเซียส ที่ยังไมไดใชงาน (1600N) และ 4) เบาหลอมที่ใชกับอุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส ที่ใชงานแลว (1600U) 

อยางละ 1 ตัวอยาง การศึกษาคาความหนาแนนของตัวอยางเบาหลอมจะทำการตัดช้ินสวนเบาหลอมท้ังสี่ตัวอยางใหมีขนาด 1.5  

1.5 ตารางเซนติเมตร แลวอาศัยหลักการของอารคิมิดีสในการวิเคราะหคาความหนาแนน จากนั้นนำตัวอยางเบาหลอมที่เหลือมา
บดใหเปนผงละเอียดสำหรับการศึกษาองคประกอบทางเคมีดวยเครื ่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโทรมิเตอรแบบกระจาย
พลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer; EDXRF) บริษัท Panalytical รุน Minipal-4 และวิเคราะห
โครงสรางผลึกของปูนปลาสเตอรดวยเครือ่งเอกซเรยดิฟแฟรกโทรมิเตอร (X-Ray Diffractrometer; XRD) บริษัท Shimadzu's รุน 

XRD-6100 รังสีเอกซชนิด Cu ดวยแรงดันไฟฟา 40 กิโลโวลต และกระแสไฟฟา 30 มิลลิแอมป โดยสแกนแบบ 2  ที่ชวงมุม 10-

80 องศา สแกนดัวยอัตราเร็วที่ 2 องศาตอนาที  

3. ผลการทดลอง
ภาพที่ 1 พบวาตัวอยาง (1200U) หลังผานการใชงานหลอมแกวแลวยังคงสภาพรูปรางที่สมบูรณ ไมมีการแตกหัก แตสี

ของเบามีลักษณะของสีเปลี่ยนเปนสีที่ขาวขึ้นจากเดิม ภาพที่ 2 พบวาตัวอยาง (1600U) ที่ผานการใชงานหลอมแกวแลวนั้นยังคง
สภาพดีเชนกัน และมีสีที่ขาวข้ึน เชนเดียวกับเบาท่ีทดการหลอมเหลวท่ีอุณภูมิ 1200 องศาเซลเซียส  

ภาพท่ี 1 ตัวอยางเบาหลอมแกวทนการหลอมเหลวท่ีอณุหภมูิ 1200 องศาเซลเซียส (A) 1200N และ (B) 1200U 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางเบาหลอมแกวทนการหลอมเหลวท่ีอณุหภมูิ 1600 องศาเซลเซียส (A) 1600N และ (B) 1600U 

ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของตัวอยาง 1200N, 1200U, 1600N และ 1600U 

ตัวอยาง 
สารประกอบออกไซด (รอยละ) 

Al2O3 SiO2 

1200N 21.644 78.644 

1200U 21.905 78.095 

1600N 99.375 0.625 

1600U 99.254 0.746 

ผลการศึกษาองคประกอบทางเคมีดังตารางที่ 1 พบวาตัวอยางเบาหลอมแกวทนการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1200 กับ 
1600 องศาเซลเซียส มีอะลูมิเนียมออกไซด(Al2O3) และซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) เปนองคประกอบหลัก โดยเบาหลอม 1600 

องศาเซลเซียส นั้นมีองคประกอบโดยสวนใหญเปน Al2O3 มากถึงรอยละ 99 สวนเบาหลอมแกวทนการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 
1200 องศาเซลเซียส นั้นองคประกอบหลักสวนใหญเปน SiO2 รอยละ 78 จากผลการศึกษาทั้งหมดพบวาปริมาณของ Al2O3 ของ
เบาหลอมแกวทนการหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1200 และ 1600 องศาเซลเซียส เมื่อผานการใชงานแลวนั้นจะทำใหปริมาณของ 
Al2O3 ลดลงเล็กนอย 

ตารางที่ 2 คาความหนาแนนของตัวอยาง 1200N, 1200U, 1600N และ 1600U 

ตัวอยาง ความหนาแนน (กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร) 
1200N 2.3749 

1200U 2.4060 

1600N 3.8120 

1600U 3.8232 
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การศึกษาคาความหนาแนนของเบาหลอมแสดงดังตารางที่ 2 พบวาเบาหลอม 1200 องศาเซลเซียส (1200N และ 
1200U) มีคาความหนาแนนต่ำกวาเบาหลอม 1600 องศาเซลเซียส (1600N และ 1600U) เปนผลมาจากเบาหลอม 1600 องศา
เซลเซียส มีองคประกอบทางเคมีสวนมากเปน Al2O3 ซึ่งมีคาความหนาแนนสูงกวา SiO2 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางเบาหลอม 
1200 องศาเซลเซียส กับ 1600 องศาเซลเซียส จะมีคาความหนาแนนท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ สำหรับเบาหลอมท่ีผานการใช
งานแลวจะมีคาความหนาแนนท่ีเพ่ิมมากข้ึน เมื่อเทียบกับเบาใหมที่ยังไมไดใช เนื่องมาจากอนุภาคของเนื้อสารเกิดความกระชับตัว
มากขึ้นเมื่อไดรับความรอนเปนครั้งที่สอง และองคประกอบบางสวนมีการระเหยออกจึงทำใหมีคาความหนาแนนทีเพิ่มสูงขึ้น และ
สงผลตอสีของเบาหลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดวย 

การศึกษาสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของเบาหลอม 1200 องศาเซลเซียส (1200N และ 1200U) แสดงดังภาพที่ 3 

ผลของสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ แสดงรูปแบบโครงสรางผลึกของ SiO2 (JCPDs No.046-1045) ซึ่งเปนโครงสรางผลึกแบบ
เฮกซะโกนอล โดยเบาใหม และเบาที่ผานการใชงานแลวนั้นยังคงมีลักษณะสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่คลายคลึงกันแสดงให
เห็นวาผลของอุณหภูมิที่มีการเผาน้ันไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกยังคงสภาพเดิมของเนื้อเบาหลอมแกว  

ภาพท่ี 3 สเปกตรัมการเลีย้วเบนรงัสีเอกซของตัวอยาง 1200N, 1200U 

การศึกษาสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของเบาหลอม 1600 องศาเซลเซียส (1600N และ 1600U) แสดงดังภาพที่ 4 

ผลของสเปกตรัมการเลีย้วเบนรังสีเอกซ แสดงรูปแบบโครงสรางผลกึของ Al2O3 (JCPDs No.046-1212) ซึ่งเปนโครงสรางผลึกแบบ
รอมโบฮีดรัล โดยเบาใหม และเบาที่ผานการใชงานแลวนั้นยังคงมีลักษณะสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่คลายคลึงกันแสดงให
เห็นวาผลของอุณหภูมิที่มีการเผาน้ันไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกยังคงสภาพเดิมของเนื้อเบาหลอมแกว 
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ภาพท่ี 4 สเปกตรัมการเลีย้วเบนรงัสีเอกซของตัวอยาง 1600N, 1600U 

4. สรปุผลการทดลอง
จากผลการศึกษาเบาหลอม 1200 และ 1600 องศาเซลเซียส ที ่ผ านการใชงานแลว แสดงสมบัติทางกายภาพที่

เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยสำหรับสีของเบาหลอมจากสเีขมเปนสทีี่ขาวมากข้ึน แตยังคงสภาพลักษณะเดิม ไมบิดเบ้ียวผิดรูปรางตางไป
จากเบาหลอมใหม องคประกอบทางเคมีมีคาที่เปลี่ยนไปเล็กนอย อาจเนื่องมาจากองคประกอบบางชนิดที่มีปริมาณนอยระเหยออก
ขณะเผาจึงทำใหองคประกอบทางเคมีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย คาความหนาแนนของเบาหลอมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกันสำหรับเบาหลอมท้ังสองชนิด โดยมีคาความหนาแนนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นหลังจากการเผาหรอืการใชงานแลว เปนผลท่ีแสดง
ใหเห็นวาความรอนจากการเผานั้นทำใหอนุภาคของเนื้อสารเกิดความกระชับตัวมากขึ้นชองวางระหวางอนุภาคนอยลง จึงทำใหมีคา
ความหนาแนนที่สูงข้ึน สำหรับรูปแบบการเลี้ยวเบนรงัสีเอกซ สามารถยืนยันลักษณะโครงสรางผลึกหลกัของสารในเบาหลอม 1200

องศาเซลเซียส คือ SiO2 (JCPDs No.046-1045) ซึ่งเปนโครงสรางผลึกแบบเฮกซะโกนอล และ โครงสรางผลึกหลักของสารในเบา
หลอม 1600 องศาเซลเซียส แสดงรูปแบบโครงสรางผลึกของ Al2O3 (JCPDs No.046-1212) ซึ่งเปนโครงสรางผลึกแบบรอม
โบฮีดรัล โดยพบวาความรอนจากการเผาที่ 1200 และ 1600 องศาเซลเซียส นั้นไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผลึกของสาร
ไปเปนโครงสรางชนิดอื่น จากคุณสมบัติที่กลาวถึงเบาที่ผานการใชงานแลวนั้นมีคุณสมบัติทางเคมีคอนขางใกลเคียงกับเบาหลอม
ใหม โดยมีความเปนไปไดสำหรับการนำกลับมาใชใหม ซึ่งจะสามารถลดตนทุนสำหรับการจายคาเบาหลอมไดมากถึง 300-400 

บาท ตอหน่ึงเบาหลอม 
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การศึกษาเปรียบเทียบความเขมของแสงแบบอิเล็กโตรลูมิเนสเซนสสําหรับ  
หลอดไฟ LEDs ในทองตลาด 

นุชจรี ค้ิวสกุลกาญจน1,2 *, วินัท วงษแหวน1,2, ณัฐกฤตา จันทิมา1,2 และ จักรพงษ แกวขาว1,2 
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บทคดัยอ 

การศึกษาหาความเขมของแสง (intensity) ที่เปลงออกมาจากไดโอดเปลงแสง (LEDs) ในสีตาง ๆ และความยาวคลื่นของ
การเปล งแสง เพ่ือยืน ยันสีที่ เปล งออกมาจากหลอดไฟ  เมื่ อใหพลั งงานไฟฟ าหรือที่ เรียกวา อิ เล็กโตรลูมิ เนส เซนซ 
(electroluminescence) ที่เทากัน และเปรียบเทียบความเขมของแสงเมื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหแตกตางกัน พบวาเมื่อให
พลังงานไฟฟาเทากันท่ีพลังงาน 2.7 โวลต กระแสไฟฟา 0.018 มิลลิแอมแปร หลอดไฟ LEDs สีขาวใหความเขมของแสงไดดีที่สุด 
และสําหรับหลอดไฟท่ีใหความเขมตํ่าที่สุดคือหลอดไฟ LEDs สีเขียว พบสเปกตรัมการเปลงแสงจํานวน 2 พีค สําหรับหลอดไฟ 
LEDs สีขาว พบสเปกตรัมการเปลงแสงจํานวน 1 พีค สําหรับหลอดไฟ LEDs สีเขียว สีแดง และสีเหลือง และเมื่อใหพลังงานไฟฟา
ที่แตกตางกันกับหลอดไฟ LEDs สีขาว พบวาเม่ือเพ่ิมพลังงานไฟฟา ความเขมของแสงสีขาวก็จะเพ่ิมมากข้ึน จากการวิเคราะห
ชี้ใหเห็นวาหลอดไฟสีขาวเหมาะแกการนํามาประยุกตใชมากที่สุด เน่ืองจากเมื่อใหพลังงานไฟฟาที่เทากัน แสงสีขา วสามารถ
เปลงแสงออกมาไดดีที่สุด 

คําสําคัญ: อิเล็กโตรลูมิเนสเซนซ,ไดโอดเปลงแสง, ความเขมแสง 
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Comparative Study on Intensity of Electroluminescence for Commercial LEDs 
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Jakrapong Kaewkhao1,2 

1Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom 73000, Thailand
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*corresponding author: email b.njr.kskk@hotmail.com

Abstract 

Study the intensity of light-emitting diodes (LEDs) in different colors and the wavelengths of light 

emitting to confirm the color emitted of LEDs, while giving the same electrical power as know as 

electroluminescence. And compare the intensity of light, while changing electrical energy to be different. It 

was found that the same electric power at 2.7 volts, current at 0.018 mA, white LEDs gave the best light 

intensity. The lowest intensity was green LEDs. The electroluminescence spectra were found that 2 peak of 

white LEDs and 1 peak for green, red and yellow LEDs. Different electrical energy with white LEDs was found 

that the intensity of the white light increase with increasing the electrical energy. From the analysis indicated 

that white LEDs was the most suitable for application.  

Keywords: Electroluminescence, LEDs, Intensity 

1. บทนํา
อิเล็กโตรลูมิเนสเซนซ (electroluminescence) คือ การปลอยแสงที่เกิดจากปฏิสัมพันธของสนามไฟฟากับของแข็ง ใช

สําหรับ อุปกรณแบ็คไลท  (backlighting) จอแสดงผล (display) ซึ่งแสงเกิดจากชั้นของผงฟอสเฟอรอิ เล็กโทรนิสเซนต 
(electrolumniscent phosphor) หรือฟลมฟอสเฟอร (phosphor film) ซึ่งทํางานโดยสนามไฟฟาที่ เกิดข้ึนระหวางแผน
อิ เล็ก โทรดขนานสอง ข้ัวซึ่ งห น่ึ งใน น้ันมีความโปร งใส  (Graeme G.Lister และ  John F. Waymouth, 2003: 557-595) 

อิเล็กโตรลูมิเนสเซนซ เปนหน่ึงในไมกี่กรณีที่แปลงพลังงานไฟฟาโดยตรงเปนแสงที่สามารถมองเห็นไดเกิดข้ึนโดยไมสรางความรอน 
เชน หลอดไฟแบบหลอดไส (William L. Hosch, 2006) อยางไรก็ตามการใชแสงที่พบมากที่สุดของอิเล็กโตรลูมิเนสเซนซอยูในรูป
ของไดโอดเปลงแสง (LEDs) ซึ่งใชกันอยางแพรหลายเปนไฟแสดงสถานะและในจอแสดงผลตาง ๆ (Graeme G.Lister และ John 

F. Waymouth, 2003: 557-595) LEDs เปนรูปแบบ solid-state ของการผลิตแสงโดยอาศัยเทคโนโลยีการเรืองแสงที่มีคุณสมบัติ
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หลายอยางที่ เอ้ือตอการใหแสงสวางไฟฟาจากแหลงเดียว  (Carry A. Mitchell และ Fatemeh Sheibani, 2020: 167-184) 

นอกจากน้ี LEDs ยังเปนแหลงกําเนิดแสงของสารก่ึงตัวนํา (semiconductor) ที่เปลงแสงเมื่อกระแสไหลผานหรือที่เรียกวา 
electroluminescence น่ันเอง (Tatiana Koutchma, Vladimir Popovi และ Andrew Green, 2019: 1-23) ซึ่ง LEDs ยังมี
ขอดีมากมายไมวาจะเปน อายุการใชงาน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบแสงสวางแบบเดิมคืออายุการใชงานที่ยาวนาน LED โดยเฉลี่ยมี
อายุการใชงาน 50,000 ชั่วโมง ถึง 100,000 ชั่วโมง น่ันคือ 2-4 เทาของหลอดฟลูออเรสเซนต ประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
LEDs โดยทั่วไปไฟ LEDs จะใชพลังงานตํ่ามาก ไฟ LEDs แทบจะไมปลอยความรอนออกมาในขณะที่หลอดไฟแบบเดิม เชน หลอด
ไสจะเปลี่ยนพลังงานมากกวา 90% ท่ีใชเพ่ือจายพลังงานใหเปนความรอนโดยตรง น่ันหมายความวามีการใชหลอดไสที่ใหพลังงาน
เพียง 10% เทาน้ันสําหรับแสง (ซึ่งทําใหไมมีประสิทธิภาพอยางมากเม่ือเทียบกับ LEDs) นอกจากน้ี เน่ืองจาก LED ใชพลังงานนอย
จึงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระบบไฟฟาแรงดันตํ่า  มีดัชนีการแสดงผลสีที่ ดี (Color Rendering Index (CRI)) 
สามารถในหรี่แสงได เปดหรือปดไดทันทีและไมมีปญหากับการสลับบอย ๆปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ทํางานไดดีในอุณหภูมิเย็นและ
รอน แทบไมผลิตการปลอยรังสี UV เปนตน (James Anderson, 2018) 

จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา 1) หาความเขมของแสงที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ LEDs ในสีตาง ๆ 
และความยาวคลื่นของการเปลงแสง เพ่ือยืนยันสีที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ เมื่อใหพลังงานไฟฟาเทากัน 2) เปรียบเทียบความเขม
ของแสงเมื่อเปล่ียนพลังงานไฟฟาใหแตกตางกัน 

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมหลอดไฟ LEDs  
เตรียมหลอดไฟ LEDs ทั้งหมด 4 สี ไดแก สีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพ่ือนํามาทําการวิเคราะหหาความเขมของ

แสงเมื่อใหพลังงานไฟฟาท่ีเทากัน และแตกตางกัน แสดงดังภาพที่ 1 

ภาพที ่1 หลอดไฟ LEDs สีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง  
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2.2 การศึกษาหาความเขมแสงที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ LEDs 
การศึกษาในงานวิจัยน้ีไดศึกษาความเขมแสงที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ LEDs โดยใชเครื่อง electroluminescent 

ย่ีหอ Ocean Optics wavelength calibration รุน QE65PRO แสดงดังภาพที่ 2 

ภาพที ่2 ใชเครื่อง electroluminescent ย่ีหอ Ocean Optics wavelength calibration รุน QE65PRO 

โดยหลักการใชงานของเครื่อง คือ เม่ือจายกระแสไฟฟาจากแหลงกําเนิดไฟฟา (power supply) ไปยังตัวอยางหลอดไฟ 
LEDs จากน้ัน ตัวตรวจจับสัญญาณจะทําการตรวจสอบและสงผานไปยังตัวขยายสัญญาณ (amplifier) จากน้ันจะทําการ
ประมวลผล และแสดงท่ีเครื่องคอมพิวเตอร 

แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า 

ตวัอย่างหลอดไฟ LEDs

ตรวจจับสัญญาณ 
ตวัขยายสัญญาณแสง 

ตวัอย่างหลอดไฟ LEDs

ตรวจจับสัญญาณ 
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

3.1 ความเขมของแสงที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ LEDs ในสีตาง ๆ เมื่อใหพลังงานไฟฟาเทากัน 

เมื่อใหพลังงานไฟฟาที่ 2.7 โวลต กระแสไฟที่ 0.018 มิลลิแอมแปร ในทุก ๆ สีของหลอดไฟ LEDs พบวาความเขมแสง
ของหลอดไฟ LEDs สีขาวใหความเขมท่ีสูงท่ีสุด และสีเขียวใหความเขมของแสงนอยท่ีสุด แสดงดังภาพที่ 3 จากการวิเคราะห
ชี้ใหเห็นวาแสงสีขาวเปนแสงท่ีใหความเขมสูงเม่ือเปรียบเทียบกับแสงสีอื่น ๆ เมื่อใหพลังงานไฟฟาท่ีเทากัน  
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ภาพที ่3 เปรียบเทียบความเขมแสงของหลอดไฟ LEDs สีตาง ๆ ที่ใหพลังงานไฟฟาเทากัน 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาพีคความยาวคลื่นของหลอดไฟ LEDs พบวา หลอดไฟ LEDs สีขาวพบสเปกตรัมการเปลงแสง 2 
พีค คือที่ความยาวคลื่น 447 และ 544 นาโนเมตร ซึ่งเปนพีคของแสงสีนํ้าเงินและสีเหลืองเหลือง ซึ่งเมื่อมีสัดสวนที่เหมาะสมกันจะ
ทําให LEDs เปลงแสงสีขาวออกมาได สําหรับสเปกตรัมความยาวคลื่นของหลอดไฟ LEDs สีเขียว สีแดง และสีเหลือง พบที่ความ
ยาวคลื่นประมาณ 588, 633 และ 593 นาโนเมตร ตามลําดับ  

 3.2 ความเขมของแสงที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ LEDs สีขาว ที่ใหพลังงานไฟฟาแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความเขมของหลอดไฟ LEDs สีขาวแสงที่เปลงออกมาไดสูงที่สุด จึงนําไปวิเคราะหความเขมของแสงที่
ใหพลังงานแตกตางกัน โดยที่กระแสไฟฟาเทากัน แสดงดังภาพที่ 4  
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ภาพที ่4 เปรียบเทียบความเขมแสงของหลอดไฟ LEDs สีขาว ท่ีใหพลังงานไฟฟาแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหพบวา เมื่อเพ่ิมพลังงานไฟฟาจากพลังงาน 2.5 ถึง 3.0 โวลต โดยที่ใหกระแสไฟฟาเทากัน คือ 0.018 
มิลลิแอมแปร หลอดไฟ LEDs สีขาว จะเพ่ิมความเขมของแสงมากย่ิงข้ึน โดยพบสเปกตรัมการเปลงแสงของหลอดไฟ LEDs สีขาว
จํานวน 2 พีคที่ชวงความยาวคลื่น 445 และ 540 นาโนเมตร  

4. สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาหาความเขมของแสงที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ LEDs ในสีตาง ๆ และความยาวคลื่นของการเปลงแสง 

เพ่ือยืนยันสีที่เปลงออกมาจากหลอดไฟ เม่ือใหพลังงานไฟฟาเทากัน และเปรียบเทียบความเขมของแสงเมื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟาให
แตกตางกัน พบวาเมื่อใหพลังงานไฟฟาที่เทากันท่ีพลังงาน 2.7 โวลต กระแสไฟฟา 0.018 มิลลิแอมแปร หลอดไฟ LEDs สีขาวให
ความเขมของแสงไดดีที่สุด และหลอดไฟ LEDs ที่ใหความเขมตํ่าท่ีสุดคือหลอดไฟ LEDs สีเขียว พบสเปกตรัมการเปลงแสงจํานวน 
2 พีค สําหรับหลอดไฟ LEDs สีขาว พบสเปกตรัมการเปลงแสงจํานวน 1 พีค สําหรับหลอดไฟ LEDs สีเขียว สีแดง และสีเหลือง 
และเมื่อใหพลังงานไฟฟาท่ีแตกตางกันกับหลอดไฟ LEDs สีขาว พบวาเม่ือเพ่ิมพลังงานไฟฟา ความเขมของแสงสีขาวก็จะเพ่ิมมาก
ข้ึน จากการวิเคราะหชี้ใหเห็นวาหลอดไฟสีขาวเหมาะแกการนํามาประยุกตใชมากท่ีสุด เน่ืองจากเม่ือใหพลังงานไฟฟาท่ีเทากัน แสง
สีขาวสามารถเปลงแสงออกมาไดดีที่สุด  

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกฤตา จันทิมา นายวินัท วงษแหวนและ รองศาสตราจารย.ดร. จักรพงษ 

แกวขาว สําหรับขอแนะนําและความชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทํางานวิจัย ใหคําแนะนําเปนประโยชนสําหรับการปรับปรุง
แกไขงานวิจัยในครั้งน้ี และศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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การเตรียมและสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเทียมแบเรยีมฟอสเฟต 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ี ไดทำการศึกษาผลของความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซด ตอสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเทียม
แบเรียมฟอสเฟตตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมและทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 
ผลการทดลองพบวาเมื่อความเขมขนของ Nd2O3 เพิ่มขึ้นจะทำใหความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีคา
ลดลง ผลการศึกษาดรรชนีการหักเหแสงพบวาตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนนีโอดีเมียมออกไซต นอกจากน้ีคา
ความแข็งแบบวิกเกอร ของแกวสตอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของนีโอดีเมียมออกไซต จนถึง 
1.0 mol% หลังจากน้ันจะมีคาลดลง 

คำสำคัญ: แกว แกวฟอสเฟต สมบัติทางกายภาพ ความแข็งแบบวิกเกอร 
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Preparation and physical properties of strontium barium phosphate glasses 

dope with neodymium
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 Abstract 

In this work, studies the effect of Nd2O3 concentration on the physical properties of strontium 

barium phosphate glasses. The glass samples were prepared by the melt-quenching technique at 1200 ๐C. 

The results found that, when the Nd2O3 concentration doped in glasses is increased, the result shows the 

increasing trends of the density, while the molar volume were decreased. The refractive index of glass 

samples has increasing trends when Nd2O3 concentration increases. Furthermore, the Vickers hardness of 

barium phosphate glasses tended to increase with increasing Nd2O3 contents up to 1.00 mol% thereafter 

decrease. 

Keywords: Glass, Phosphate glasses, Physical properties, Vickers hardness 

1. บทนำ

วัสดุแกวไดรับความสนใจจากนักวิจัยเปนอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา เพราะเปนวัสดุที่มีความสำคัญสำหรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีที ่ทันสมัย เนื ่องจากวัสดุแกวสามารถนำไปประยุกตใชงานไดหลากหลาย เชน อุปกรณออปโต -
อิเล็กทรอนิกส (Optoelectronic Devices) เสนใยนำแสงเพื่อการสื ่อสาร (fiber optic communication devices) วัสดุ
เลเซอร (Laser materials) เปนตน เนื่องจากแกวยังเปนวัสดุที่โปรงแสง มีขนาดเบา ผลิตงาย ตนทุนการผลิตต่ำ สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปราง และสวนประกอบหรือโครงสรางใหเหมาะสมกับความตองการไดอยางงายดาย (L. Rama Moorthyet al., 

2013: 22)  
ในปจจุบันชนิดของแกวมีหลากหลายมาก เชน แกวบอเรต (Borates glass) แกวซิลิเกต (Silicate glass) และ    

แกวฟอสเฟต (Phosphate glass) เปนตน โดยแกวแตละชนิดมีคุณสมบัติที่โดดเดน เหมาะสำหรับการใชงานท่ีแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับองคประกอบทางเคมีของแตละชนิด แกวฟอสเฟตเปนแกวที่กำลังไดรับความสนใจเปนอยางมากจากงานวิจัยท้ังหลาย 
เนื่องจากเปนแกวที่มีคุณสมบัติที่เฉพาะตัว เชน จุดหลอมเหลวต่ำ ความเสถียรทางความรอนสูง  การกระจายแสงต่ำ และ  
โปรงแสงสูง (Rui Zhanget al., 2015: 427 และ Ismail Khattech et al., 2014: pp. 390) สามารถนำไปประยุกตใชงานได
หลากหลาย (Ch. Basavapoornimaet al., 2014: pp. 153) นอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชเกี่ยวกับแสงใน
การวินิจฉัยทางการแพทย (B.A. Sava et al., 2013: 178) อยางไรก็ตามแกวฟอสเฟตมีขอเสีย คือ ความทนทานตอสารเคมี
คอนขางต่ำ และดูดความชื้นสูง ซึ่งเปนขอจำกัดในการใชงาน ดังน้ันจึงไดมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบของแกวเพ่ือใหมีความ
เสถ ียรภาพทางเคม ีมากข ึ ้น  โดยการเต ิมออกไซด อ ื ่นๆ  เข  าไป  เช น  แบเร ียมออกไซด   (Barium oxide: BaO) 
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สตรอนเทียมออกไซด (Strontium oxide: SrO) อะลูมิเนียมออกไซด (Aluminum oxide: Al2O3) และโซเดียมออกไซด 
(Sodium oxide: Na2O) เป นต น อีกท ั ้งย ังสามารถช วยลดความหน ืดและลดอ ุณหภ ูม ิในการหลอมแก วอ ีกด วย  

(C.K. Jayasankar et al., 2012: pp. 132) เพ่ือใหเหมาะสำหรับกับการใชงานแตละประเภทจำเปนตองมีการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพซึ่งเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพของแกวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จากความสำคัญที่กลาวมาขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาสมบัติทางกายภาพเชนความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล 
ดรรชนีหักเห และความแข็งแบบวิกเกอรของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟต ที่เจือดวยนีโอดีเมียมออกไซต เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาวัสดุแกวตอไป 

2. วิธีการทดลอง
 2.1 การเตรียมแกว 

แกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตท่ีเจือดวย Nd2O3 ถูกเตรียมขึ้นโดยใชองคประกอบทางเคมีจากสูตร 30SrO : 

20BaO : (50-x)P2O5 : xNd2O3 โดยท่ี x = 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละเปอรเซนตโดยโมล (mol%) สารเคมีที่
ใชในการวิจัย คือ สตรอนเทียมคารบอเนต (Strontium Carbonate: SrCO3) แบเรียมคาร บอเนต (Barium oxide: BaCO3) 

และแอมโมเนียมฟอสเฟต (Ammonium dihydrogen phosphate: NH4H2PO4) ผสมสารเคมีทั้งหมดน้ำหนักรวม 20 กรัม 
นำไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นสารที่เคมีที่ถูกหลอมจะถูกนำไปเทลงในแมพิมพ
แกรไฟต เพ่ือข้ึนรูปแกวเปนชิ้นงานที่อุณหภูมิหอง นำตัวอยางแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง 
เพ่ือลดความเครียดที่เกิดข้ึนในแกวนำ ตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm3 ดังภาพที่ 1 

ภาพที ่1 ขนาดของตัวอยางแกว 

2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

การศึกษาสมบัติความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความหนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim 

คำนวณตามสมการ (K. Boonin et al., 2011: pp. 8) 

        a
w

a b

w

w w
                          (1) 

เมื่อ หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยางแกว, aw หมายถึง น้ำหนักของตัวอยางแกวในอากาศ , Wb หมายถึง 
น้ำหนักของตัวอยางแกวในน้ำ และ W  หมายถึง ความหนาแนนของน้ำ ( W = 1.0000 g/cm3) จากคาความหนาแนนของ 
ตัวอยางแกวสามารถนำมาคำนวณหาคาปริมาตรเชิงโมล (Molar volume) ได ตามสมการ  

T
m

M
V      (2) 

เมื่อ MT หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของ น้ำหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก (K. Boonin et al., 2011: pp. 8) 

1.5 cm 

1 cm 

0.3 cm 
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2 5 2 5 2 3 2 3T SrO SrO BaO BaO P O P O Nd O Nd OM x Z x Z x Z x Z    (3) 

เมื่อ SrOx , BaOx ,
2 5P Ox และ

2 3Nd Ox หมายถึง สัดสวนโมเลกุลขององคประกอบออกไซด SrOZ , BaOZ ,
2 5P OZ  และ

2 3Nd OZ หมายถึง มวลโมเลกุลขององคประกอบออกไซด การศึกษาดรรชนีหักเหแสง (Refractive Index) โดยใชเครื่องวัด
ดรรชนีหักเหแสง Abbe Refractometer รุน 3T ของบริษัท ATAGO แลวหาคาเฉลี่ย สวนการวัดคาความแข็งแบบวิกเกอรใช
เครื ่อง Micro Vickers Hardness Tester รุ น HVS-1000 ของบริษัท Sino Age Development Technology ใหแรงกด
ขนาด 0.5 กิโลกรัมแรง (kgf) (0.49 นิวตัน) กดแชเปนเวลา 10-15 วินาที ตัวอยางละ 4 จุด สามารถคำนวณจากสมการ  
(W. Leenakul al., 2018: pp. 21) 
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H

d
      (4) 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดลองพบวาการหลอมแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตโดยใชสูตร 30SrO : 20BaO : (50-x)P2O5 : 

xNd2O3 เมื่อ x = 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, และ 2.0 รอยละเปอรเซนตโดยโมล (mol%) ตามลำดับ พบวาตัวอยางแกวที่ไดมี
ลักษณะโปรงแสง ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแกวฟอสเฟต โดยตัวอยางแกวมีสีมวงเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนนีโอดิเมียมออกไซด 
เน่ืองจากนีโอดิเมียมเปนสารเคมีที่มีสีมวงดวยเชนกัน ดังภาพที่ 2 

ภาพที ่2 ลักษณะของตัวอยางแกวที่ไดจากการหลอม 

จากภาพที่ 3 พบวาความหนาแนนของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตมีคาเพิ่มขึ้นเปนแบบเชิงเสน ดังสมการ
เสนตรง คือ y = 0.0654x + 3.3278  และมีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ (R2) เทากับ 0.999 ตามปริมาณความเขมของ
นีโอดิเมียมออกไซดที ่เพิ ่มขึ ้น ความหนาแนน ของตัวอยางแกวอยู ในชวงระหวาง 3.3267 ถึง 3.4594 กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร (g/cm3) การเพ่ิมข้ึนของความหนาแนนเน่ืองจากเกิดการแทนท่ีฟอสฟอรัสเพนตะออกไซดโดยนีโอดิเมียมออกไซด
ซึ่งมวลโมเลกุลของนีโอดิเมียมออกไซด (336.478 g/mol) มีคามากกวาฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (141.9445 g/mol) ดังน้ัน
เมื่อนีโอดิเมียมออกไซดเขาไปแทนที่ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซดในโครงสรางแกวจึงสงผลใหความหนาแนนมีคาเพ่ิมข้ึน  

ในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมลดลงเปนแบบเชิงเสน ดังสมการเสนตรง คือ y = -0.1922x + 39.882 และมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) เทากับ 0.9845 ตามปริมาณความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซดที ่เพิ ่มขึ้น ปริมาตรเชิงโมล  
ของตัวอยางแกวอยูในชวง 39.8965 ถึง 39.4905 cm3/mol จากผลการศึกษาปริมาตรเชิงโมลแสดงใหเห็นวานีโอดิเมียม
ออกไซดประพฤติตัวเปนโครงสรางหลักของแกว (intermediate former) โดยนำไปเชื่อมตอประจุในโครงสรางแกว ทำใหเกิด
การเชื ่อมตอกับออกซิเจน (Bridging Oxygen: BO) เปนจำนวนมาก สงผลใหช องวางในโครงสร างแกวลดลงทำให  
ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวลดลงตามนีโอดิเมียมออกไซดที่เพ่ิมข้ึน (J. Kaewkhao al., 2016: pp. 584) 

  0.00            0.05           0.10         0.50         1.00     2.00 mol% 
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ภาพที ่3 กราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวกับความเขมขนของ Nd2O3 
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ภาพที ่4 กราฟความสัมพันธระหวางดรรชนีหักเหแสงกับความเขมขนของ Nd2O3 

จากภาพที่ 4 ผลการศึกษาดรรชนีหักเหแสงของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟต พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซด แสดงใหเห็นวา Nd2O3 เขาไปแทนที่ P2O5 ในโครงสรางแกวทำใหความหนาแนน
เพ่ิมข้ึน เมื่อความหนาแนนเพ่ิมข้ึนทำใหการเดินทางของแสงชาลงจึงสงผลใหดรรชนีหักเหแสงของตัวอยางแกวเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

(N. Chanthima et al., 2017: pp. 6094)  
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ภาพที ่5 กราฟความสัมพันธระหวางคาความแข็งแบบวิกเกอรกับความเขมขนของ Nd2O3

จากภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธระหวางคาความแข็งแบบวิกเกอร (Vickers hardness) ของแกวสตรอนเทียม
แบเรียมฟอสเฟตกับความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซด ผลการทดลองพบวาตัวอยางแกวมีคาความแข็งอยู ระหวาง 
347.1 - 416.6 HV โดยจากการศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางคาความแข็งกับความเขมขนของ Nd2O3 ที่เจือลงไปในแกว 
เน่ืองจากแกวมีลักษณะทางโครงสรางเปนแบบอสัญฐานจึงไมสามารถบอกรูปแบบของโครงสรางได ดังน้ันการเจือ Nd2O3 จึง
ไมสงผลคาความแข็งแบบวิกเกอรของแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟต 

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยน้ีไดทำการหลอมแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตที่มีปริมาณความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซดแตกตาง

กัน คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 mol% หลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ตัวอยางแกวที่ไดจากการ
หลอมมีความโปรงแสง และมีสีมวงเขมตามความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซดที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ
พบวา ความหนาแนน มีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมลดลงตามความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซดและ
ดรรชนีหักเหแสงมีคาเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของนีโอดิเมียมออกไซดซึ่งแสดงใหเห็นวานีโอดิเมียมออกไซดมีมวลโมเลกลุสูง
กวาฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด และนีโอดิเมียมออกไซดไดประพฤติตัวเปนโครงสรางหลักของแกว (Glass former) นอกจากน้ี
จากผลการศึกษาคาความแข็งแบบวิกเกอรพบวานีโอดิเมียมออกไซดสงผลใหแกวสตรอนเทียมแบเรียมฟอสเฟตมีความแข็งมาก
ข้ึน 
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บทคัดยอ 

งานวิจ ัยนี ้ไดศึกษาสมบัติทางกายภาพของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่มีปริมาณความเขมขนของ
เพรซีโอดิเมียมออกไซดแตกตางกัน ตัวอยางแกวถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมและทำตัวใหเย็นลงอยางรวดเร็วที่อณุหภูมิ 
1200 องศาเซลเซียส ตัวอยางแกวที ่ไดมีลักษณะของเนื ้อแกวใสเปนเนื ้อเดียวกันและโปรงแสง จากการทดลองหาคา 
ความหนาแนนและดรรชนีหักเหแสงของตัวอยางแกวพบวามีคาเพ่ิมข้ึนตามความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซด ในขณะท่ี
ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวมีแนวโนมลดลงเมื่อความเขมข นของเพรซีโอดิเมียมออกไซดเพิ ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อเจือ
เพรซีโอดิเมียมออกไซดในแกวพบวาไมสงผลกับคาความแข็งแบบวิกเกอรของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต 

คำสำคัญ: แกวฟอสเฟต เพรซีโอดิเมียมออกไซด ความแข็งแบบวิกเกอร ความหนาแนน 
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Preparation and physical properties of strontium barium phosphate glasses 

dope with praseodymium
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Abstract  

 In this research, studies the physical properties of the strontium barium phosphate glasses with 

varied the concentration of Pr2O3. Glass samples were prepared by melt – quenching technique at 1200 °C. 

The results found that all glass samples are clear, homogenous and transparent. The density and refractive 

index of glass samples were increased with increasing Pr2O3 concentration, while the molar volume trend 

to decreased when the Pr2O3 concentration doped in glasses is increased. In addition, when doped the 

praseodymium oxide in glass will not affect the Vickers hardness of barium phosphate glasses. 

Keywords: phosphate glass, praseodymium, Vickers hardness, density 

1. บทนำ
แกวเปนวัสดุที่มีบทบาทสำคัญทั้งในเชิงวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณสมบัติตาง ๆ  ของแกว เชน 

มีความโปรงแสงสูง สามารถกำหนดขนาดและรูปร างไดง ายและราคาถูกเมื ่อเทียบกับคริสตัล  (Jayasankar et al., 

2013: pp.1557) แกวออกไซดที่นิยมใชในปจจุบันมีหลายชนิดโดยแบงตามชื ่อของสารประกอบทางเคมีเชน แกวซิลิเกต  

(Silicate glass) แกวบอเรต (Borate glass) แกวฟอสเฟต (Phosphate glass) และแกวเจอรมาเนต (Germanate glass) 

เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงแกวฟอสเฟตเปนแกวชนิดหน่ึงที่ไดรับความสนใจในการนํามาเปนแกวโฮสต (Host glass) สำหรับ
เติมธาตุหายาก เน่ืองจากแกวชนิดน้ีมีคุณสมบัติที่ดีคือ โปรงใสสูง อุณหภูมิการหลอมต่ำ ความตานทานการขยายตัวทางความ
ร อนส ูงและสามารถเต ิมธาตุหายากไดมาก  (Jayasankar et al., 2013: pp.85), (Jayasankar et al., 2014: pp.233), 

(Moorthy et al., 2013: pp.82) อยางไรก็ตามแกวฟอสเฟตยังมีขอเสียอยูคือความทนทานตอสารเคมีคอนขางต่ ำและดูด
ความชื้นสูง ซึ่งเปนขอจำกัดในการใชงาน จึงไดมีการปรับเปลี่ยนองคประกอบของแกว เพ่ือใหมีความเสถียรภาพทางเคมีมาก
ย่ิงข้ึน โดยการเติมออกไซด อื่น ๆ เขาไป เชน สตรอนเชียมออกไซด (Strontium oxide: SrO) และแบเรียมออกไซด (Barium 

oxide: BaO) อีกทั้งยังสามารถชวยลดความหนืดและลดอุณหภูมิในการหลอมแกวอีกดวย (C.K. Jayasankar et al., 2012: 
pp.132) 

ในบรรดาธาตุหายาก (Rare earth) เพรซีโอดีเมียมออกไซด (Praseodymium oxide: Pr3+) เปนอีกหน่ึงไอออนที่มี
ศักยภาพในการนําไปประยุกตในการผลิตตัวกลางเลเซอร เนื่องจากเพรซีโอดีเมียมออกไซดสามารถเปลงแสงในชวงแสงที่ตา
มองเห็น (Visible light: VIS) ที่มีประสิทธิภาพ โดยแสงที่เปลงออกมาจะมีความยาวคลื่นและสีที่แตกตางออกไป ขึ้นอยูกับ
พลังงานท่ีใชในการกระตุน  (Ming, Han, Song, et al., 2013; Mahamuda, Swapna, Srinivasa Rao, et al., 2013; Vijaya 

Kumar, Rama Gopal, Reddy, et al., 2013; Ramteke, Swart & Gedam, 2016) งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาการเตรียม
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แกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตท่ีมีปริมาณความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซดแตกตางกัน คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 

1.00 และ 2.00 mol% และศึกษาสมบัติพ้ืนฐานคือ สมบัติทางกายภาพและความแข็งแบบวิกเกอรเพ่ือเปนฐานขอมูลทางวัสดุ
ที่สำคัญในการประยุกตใชงานระดับสูงตอไป  

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมแกว
       แกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตไดถูกเตรียมข้ึนโดยใชองคประกอบทางเคมีจากสูตร 30SrO: 20BaO: (50-x)P2O5: 

xPr2O3 เมื่อ x = 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 รอยละโดยโมล (mol%) สารเคมีที่ใชในการวิจัยคือ สตรอนเชียม
คารบอเนต (strontium carbonate: SrCO3) แบเรียมคารบอเนต (Barium carbonate: BaCO3) แอมโมเนียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต (Ammonium dihydrogen orthophosphate: NH4H2PO4) และเพรซีโอดิเมียมออกไซด (Praseodymium oxide: 

Pr2O3) ผสมสารเคมีทั ้งหมดน้ำหนักรวม 20 กรัม ลงในเบาพอรซเลนนำไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200ᵒC เปนเวลา 3 ชั่วโมง 
ดวยเทคนิคการหลอมและทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt quenching technique) จากน้ันสารเคมีที่ถูกหลอมจะถูกนำไป
เทลงในแมพิมพแกรไฟตรูปทรงสี่เหลี่ยมเพ่ือข้ึนรูปแกวเปนชิ้นงานที่อุณหภูมิหอง นำตัวอยางแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 500ᵒC 

เปนเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือลดความเครียดที่เกิดข้ึนในแกว จากน้ันนำตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 x 1.5 x 0.3 cm3  

    2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

       การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยนี ้ไดทำการศึกษาความหนาแนน (Density) ปริมาตร 
เชิงโมล (Molar volume) ดรรชนีหักเหแสง (Refractive index) ความหนาแนนของตัวอยางแกวศึกษาโดยใชเครื่องวัดความ
หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim คำนวณตามสมการ (K. Boonin et al., 2011: pp.8) 

     a
w

a b

w

w w
         (g/cm3)           (1) 

     เมื่อ  หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยางแกว aw  หมายถึง น้ำหนักของตัวอยางแกวในอากาศ bw  หมายถึง 
น้ำหนักของตัวอยางแกวในน้ำ และ w  หมายถึง ความหนาแนนของน้ำ ( w = 1.0000 g/cm3) จากคาความหนาแนนของ 
ตัวอยางแกวสามารถนำมาคำนวณหาคาปริมาตรเชิงโมลได ตามสมการ (K. Boonin et al., 2011: pp.8) 

T
m

M
V              (cm3/mol) (2) 

เมื่อ TM หมายถึงผลรวมทั้งหมดของน้ำหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก 

 
2 2 3 2 35 2 5T SrO SrO BaO BaO P O P O Pr rO OPM x x Zx Z x Z Z   (3) 

เมื่อ 
2 5

, ,
rS O BaO P Ox x x และ

32Pr Ox หมายถึงสัดสวนโมเลกุลขององคประกอบออกไซด 
2 5

, ,
rS O BaO P OZ Z Z และ 

32Pr OZ หมายถึง มวลโมเลกุลขององคประกอบออกไซด  คาดรรชนีหักเหของตัวอยางแกวศึกษาโดยใชเครื ่อง Abbe 

refractometer รุน 3T ของบริษัท ATAGO  

    2.3 การวัดความแข็งแบบวิกเกอร (Micro-Vickers hardness test) 

วัดความแข็งแบบวิกเกอรดวยเครื ่อง  Micro Vickers Hardness Tester รุ น HVS-1000 ของบริษัท Sino Age 

Development Technology ใหแรงกดขนาด 0.05 กิโลกรัมแรง (kgf) (0.49 นิวตัน (N)) กดแชเปนเวลา 10-15 วินาที 
ตัวอยางละ 4 จุด คำนวณตามสมการ (Trevor Sidaway, et al., 1994: pp.583) 
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21.854v

P
H

d
         (HV)   (4) 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการทดลองการหลอมแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่มีความเขมขนของ Pr2O3 ในปริมาณ 0.00, 0.05, 

0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 mol% ตามลำดับ พบวาลักษณะของตัวอยางแกวที่ไดมีลักษณะโปรงแสงและเปนเน้ือเดียวกัน 
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแกวฟอสเฟต โดยพบวาตัวอยางแกวมีสีเขียวและสีเขียวที่เพิ ่มขึ้นตามความเขมขนของ Pr2O3 

เน่ืองจากเพรซีโอดีเมียมเปนสารเคมีที่มีสีเขียว แสดงดังภาพ ที ่1 

ภาพที ่1 ลักษณะของตัวอยางของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่เจือดวย Pr2O3 

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนและดรรชนีหักเหแสงของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตกับ
ความเขมขนของ Pr2O3 ผลการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางแกวพบวามีคาเพิ ่มข้ึนตามความเขมขนของ Pr2O3 
โดยมีคาอยูในชวง 3.3267 ถึง 3.4603 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร (g/cm3 ) การเพ่ิมข้ึนของความหนาแนนแสดงใหเห็นถึงการ
แทนที่ของ P2O5 โดย Pr2O3 เนื่องจากมวลโมเลกุลของ P2O5 (141.9445 กรัม/โมล (g/mol)) มีคานอยกวามวลโมเลกุลของ 
Pr2O3 (329.814 กรัม/โมล (g/mol)) ดังนั้นเมื่อเพิ่มเพรซีโอดีเมียมออกไซดเขาไปแทนที่ P2O5 ในโครงสรางแกวจึงสงผลให
ความหนาแนนของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้น จากผลการศึกษาดรรชนีหักหแสงของตัวอยางแกว พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความเขมขนของ Pr2O3 ที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวา Pr2O3 เขาไปแทนที่ P2O5 ในโครงสรางแกว ทำใหความหนาแนน
เพ่ิมข้ึนและสงผลใหดรรชนีหักเหแสงของตัวอยางแกวเพ่ิมข้ึน โดยเปนไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบด้ังเดิม ซึ่งคาดรรชนี
หักเหแสงจะขึ ้นอยู กับคาความหนาแนน และสภาพการเกิดขั ้วไดของอะตอมในวัสดุ (Kaewkao, J., 2011: pp.8) แสดง 
ดังภาพที่ 2  
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ภาพที ่2 กราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนและดรรชนีหักเหแสงของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต 

กับความเขมขนของ Pr2O3 

   0.00 mol%   0.05 mol%  0.10 mol%   0.50 mol%   1.00 mol%  2.00 mol% 
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ภาพที ่3 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาตรเชิงโมลของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตกบัความเขมขนของ Pr2O3

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรเชิงโมลของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตกับความเขมขนของ 
Pr2O3 ผลการศึกษาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว พบวาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของ Pr2O3 เพิ่มข้ึน
จนถึง 1.00 mol% จากน้ันปริมาตรเชิงโมลจะมีคาเพ่ิมข้ึน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาเมื่อเติม Pr2O3 ที่ความเขมขน 0.05-

1.00 mol% เพรซีโอดีเมียมไดประพฤติตัวเปนโครงสรางหลักของแกว (Intermediate former) เขาไปเชื่อมตอกับออกซิเจน  
ที่สะพานเชื่อมตอประจุในโครงสรางแกว ทำใหเกิดการเชื่อมตอกับออกซิเจน (Bridging Oxygen: BO) เปนจำนวนมาก สงผล
ใหชองวางในโครงสรางแกวลดลงและทำใหปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวลดลง และเมื่อเจือความเขมขนของ Pr2O3 ที่ 
2.00 mol% สามารถอธิบายไดวา Pr2O3 ไดประพฤติตัวเปนตัวปรับปรุงโครงสรางแกว (Network modifier) เขาไปทำลาย
ออกซิเจนที่สะพานเชื่อมตอประจุทำใหเกิดออกซิเจนไมจับพันธะ (Non-bridging oxygen: NBO) เพิ่มขึ้นในโครงสรางแกว 
สงผลใหโครงสรางแกวเกิดชองวางมากข้ึนและเกิดการขยายตัวของปริมาตรเชิงโมลเพ่ิมข้ึน 

ภาพที ่4 กราฟความสัมพันธระหวางคาความแข็งแบบวิกเกอรของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต 

กับความเขมขนของ Pr2O3 

กวเกดชองวางมากขนและเกดการขยายตวของปรมาตรเชงโมลเพมขน
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ภาพที ่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางคาความแข็งแบบวิกเกอรของแกวสตรอนเชียมแบเร ียมฟอสเฟตกับ 
ความเขมขนของ Pr2O3 ผลการทดลองพบวาคาความแข็งของแกวสามารถแบงออกไดเปน 3 ชวง โดยชวงแรกคาความแข็ง
แบบวิกเกอรมีคาเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซดมีคาเทากับ 0.05 mol% ชวงที่สองคาความแข็ง
แบบวิกเกอรของแกวมีคาลดลงเม่ือปริมาณความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซดมีคาเทากับ 0.10-1.00 mol% และชวงที่
สามคาความแข็งแบบวิกเกอรมีคาเพ่ิมข้ึนเมื่อปริมาณความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซดมีคาเทากับ 2.00 mol% ซึ่งจะ
เห็นไดวาคาความแข็งแบบวิกเกอรไมมีแนวโนมท่ีชัดเจนกับปริมาณความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซดที่เจือลงไปในแกว 
เน่ืองจากแกวเปนวัสดุอสัณฐาน มีโครงสรางท่ีไมแนนอน ดังน้ันการเจือเพรซีโอดิเมียมออกไซดจึงไมสงผลกับคาความแข็งแบบ
วิกเกอรของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต 

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยน้ีไดทำการหลอมแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟตที่มีปริมาณความเขมขนของเพรซีโอดิเมียมออกไซด

แตกตางกัน คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 2.00 mol% โดยทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและความแข็งของ
ตัวอยางแกว ผลการหลอมตัวอยางแกวพบวาตัวอยางแกวมีความใสสม่ำเสมอและมีสีเขียวเพิ ่มขึ ้นตามความเขมขนของ 
เพรซีโอดิเมียมออกไซด ผลการศึกษาความหนาแนนและดรรชนีหักเหแสงของตัวอยางแกวพบวามีคาเพ่ิมข้ึนตามความเขมขน
ของ Pr2O3 ในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลแสดงใหเห็นวา Pr2O3 ประพฤติตัวเปนโครงสรางหลักของแกวที่ความเขมขน 0.05-1.00 

mol% จากน้ันประพฤติตัวเปนตัวปรับปรุงโครงสรางแกวท่ีความเขมขน 2.00 mol% ผลการศึกษาคาความแข็งแบบวิกเกอร
ของตัวอยางแกวพบวาเมื่อเจือ Pr2O3 ลงไปในแกว ไมสงผลกับคาความแข็งแบบวิกเกอรของแกวสตรอนเชียมแบเรียมฟอสเฟต  
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บทคดัยอ 

งานวิจัยนี ้ศึกษาและเปรียบเทียบอเมทิสตธรรมชาติจากประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดย
ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสราง และองคประกอบทางเคมี จากผลการศึกษาความหนาแนนของอเมทิสตธรรมชาติ
พบวามีคาอยูระหวาง 2.632±0.0083-2.638±0.0050 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ผลการศึกษารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ
สามารถยืนยันความเปนผลึกของอเมทิสตทั ้งสอง ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีแสดงใหเห็นวาอเมทิสตสวนใหญ
ประกอบดวย ซิลิกอนไดออกไซด โซเดียมออกไซด และอะลูมิเนียมออกไซด ตามลำดับ จากการเปรียบเทียบแหลงกำเนิดของอ
เมทิสตพบวา อเมทิสตจากประเทศไทยมีปริมาณ Fe2O3 สูงสุดซ่ึงสงผลใหมีสีมวงเขมมากกวาอเมทิสตจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร 

คำสำคัญ: ไอรอนออกไซด แรควอซต และอเมทิสตธรรมชาติ 
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Investigation on structural and compositional properties of natural amethyst 
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บทคดัยอ 

In this research, a comparative study of the natural amethysts from Thailand and Myanmar. The 

physical, structural and compositional properties were studied. The results indicate that the density of natural 

amethyst is between 2.632±0.0083-2.638±0.0050 g/cm3. The XRD diffraction patterns result can be confirmed 

the crystalline nature of both natural amethysts. The chemical composition analysis shows that the amethysts 

are mainly composed of silicon dioxide, sodium oxide and aluminium oxide, respectively. From comparing the 

source for amethysts, it was found that the Fe2O3 content in amethyst from Thailand is the highest value, which 

enhances the depth of purple color compared with amethyst from Myanmar. 

Keywords: Iron oxide, Quartz mineral, Natural amethyst 

1. บทนำ
ในปจจุบันยังไมมีคำจำกัดความของคำวาอัญมณี (Gemstone) เนื่องจากอัญมณีสวนใหญเปนแรธาตุ (เชน เพชร ทิบทิม 

และมรกต) บางชนิดเปนหิน (เชน ลาพิส ลาซูลี) หรือบางชนิดอยูในรูปของสารอินทรีย (เชน มุกและอำพัน) แตเปนที่ยอมรับโดยท่ัวไป
วาอัญมณีจะตองมีอุณสมบัติที ่เหมือนกันคือมีความสวยงาม (Beauty) ความคงทน (Durability) และความหายาก (Rarity) ซึ่ง
คุณสมบัติเหลาน้ีทำใหอัญมณีมีคุณคา (Valuable) ยังคงไดรับสนใจจากมนุษยมาอยางยาวนาน (Schumann, 2013: 10) 

ควอตซ ( Quartz; SiO2) หรือมีชื่อวา "แรเข้ียวหนุมาน" เปนหน่ึงในแรที่มีความอุดมสมบูรณและพบมากที่สุดในโลก แร
ควอตซมีลักษณะทั้งโปรงใส ไปจนถึงทึบแสง มีเฉดสีที่หลากหลาย และราคาไมเเพง จึงทำใหแรควอตซถูกนำมาใชเปนเครื่องประดับ
และไดรับความสนใจมาจนถึงปจจุบัน ควอตซมีองคประกอบหลักคือธาตุซิลิกอน (Silicon; Si) โดยเน้ือแทของผลึกควอตซบริสุทธ์ิ
ใสไมมีสี แตเน่ืองจากมีธาตุมลทิน (Impurities) ทีอ่ยูในธรรมชาติมาผสมขณะกอตัวเปนผลึกจึงทำใหควอตซเกิดสี และมีสีแตกตาง
กันออกไป  

อเมทิสต (Amethyst) เปนหน่ึงในอัญมณีกลุมควอตซที่ไดรับความนิยมและมีมูลคาทางการคาสูง โดยอเมทิสตเปนควอตซ
สีมวงที่มีสีต้ังแตสีมวงออนจนเกือบไรสีจนถึงสีมวงเขม สำหรับสีมวงของอเมทิสตน้ันเปนผลมาจากธาตุเหล็ก (Iron; Fe) ที่เปนธาตุ
มลทินแทรกในผลึกควอตซ อีกทั้งสีของอเมทิสตยังมีความสอดคลองกับการถูกฉายรังสีแกมมา (Gamma ray irradiation) ที่อาจ
มาจากแรกัมมันตภาพรังสีที่อยูรอบขางหรือเกิดจากการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี ทำให Fe เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอนเกิดเปน
สารประกอบที่ใหสีมวงในผลึก (Eduardo et at., 2013: 79-86) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความเขมขนของธาตุเหล็กที่แตกตางกัน
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สงผลตอสีของอเมทิสต นอกจากน้ีจากความซับซอนทางธรณีวิทยาและทางภูมิศาสตรของแตประเทศสงผลใหอเมทิสตในธรรมชาติ
มีองคประกอบทางเคมีและปริมาณท่ีแตกตางกัน  

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีผูวิจัยสนใจศึกษาลักษณะทางโครงสราง และองคประกอบของธาตุในรูปของออกไซดของอเมทิสตจาก
แตละประเทศ คือจากประเทศไทย (Thailand) และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Myanmar) เพื่อทราบถึงปริมาณของธาตุ
เหล็ก ซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานสำหรับนำไปปรับปรุงคุณภาพของอเมทิสตตอไป  

2. วิธีการดำเนินการวิจัย
อเมทิสตธรรมชาติที่ใชในงานวิจัยมีแหลงกำเนิดมาจากประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยตัวอยาง 

อเมทิสตแสดงดังภาพที่ 1 ศึกษาความหนาแนน (Density) ของตัวอยางอเมทิสตโดยใชหลักการของอารคิมีดิส ดวยเครื่องวัดความ
หนาแนน รุน AND HR-200 ของบริษัท Dietheim ดวยวิธีการชั่งน้ำหนักของอเมทิสตในอากาศและในน้ำ จากนั้นนำคาที่ไดมา
คำนวณหาคาความหนาแนนโดยใชสมการ 

w
ba

a

ww

w
(1)

เมื่อ   หมายถึง ความหนาแนนของตัวอยาง (g/cm3) 

aw   หมายถึง น้ำหนักของตัวอยางในอากาศ (g)  

bw  หมายถึง น้ำหนักของตัวอยางในน้ำ (g) 

w  หมายถึง ความหนาแนนของน้ำ (1.000 g/cm3) 
การศึกษาลักษณะทางโครงสรางของอเมทิสตวิเคราะหโดยเครื่องเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (x-ray diffraction) ของบริษัท 

Shimadzu รุ น Diffractometer XRD-6100 ใชเปาทองแดงเปนตัวกำเนิดรังสีเอกซ (CuKα radiation source operated) ใช
ความตางศักยไฟฟา 30 กิโลโวลต (kV) และกระเเสไฟฟา 30 มิลลิแอมป (mA) มุมที่ใชในการวิเคราะหอยูระหวาง 10-80 องศา 
องคประกอบทางเคมีของอเมทิสตในรูปของออกไซดวิเคราะหดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร แบบกระจาย
พลังงาน (Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, EDXRF) บริษัท Panalytical รุน MiniPal-4  

ภาพที ่1 ตัวอยางอเมทิสตธรรมชาติที่ใชในงานวิจัย 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางอเมทิสต พบวาอเมทิสตจากประเทศไทย และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

มีความหนาแนนเทากับ 2.638±0.0050 และ 2.632±0.0083 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร (g/cm3) ตามลำดับ เมื ่อนำความ
หนาแนนของอเมทิสตธรรมชาติจากทั้งสองแหลงมาเปรียบเทียบกันแสดงดังภาพที่ 2 พบวามีคาใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 
2.632-2.638 g/cm3 และจากการศึกษางานวิจัยพบวาความหนาแนนของอเมทิสตที่ใชในงานวิจัยมีคาใกลเคียงกับตัวอยางอเมทิสต
งานวิจัยอื่นๆ (Komang et al., 2015: 01202; Schumann, 2013: 29) 

Thailand Myanmar
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2.638±0.0050 g/cm3

ภาพที ่2 ความหนาแนนของอเมทิสตธรรมชาติ 

รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ (XRD pattern) ของอเมทิสตจากประเทศไทย (Thailand) และสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร (Myanmar) แสดงในภาพที่ 3 ผลการทดลองแสดงใหเห็นพีคการเลี ้ยวเบนที่ชัดจนในชวง 2θ (10–80°) โดยพีคการ
เลี้ยวเบนมีความเขมของสัญญาณสูงสุดท่ี 26.7° รูปแบบพีคการเลี้ยวเบนของอเมทิสตธรรมชาติจากท้ังสองแหลงกำเนิดมีลักษณะที่
เหมือนกัน แตกตางกันเฉพาะความเขมของสัญญาณเพียงเล็กนอย ซึ่งรูปแบบการเลี้ยวเบนเหลานี้สามารถยืนยันความเปนผลึกของ 
อเมทิสต และเมื่อนำผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับขอมูลมาตรฐานที่ทำการตรวจวัดโดยองคกร JCPDS (Joint Committee for Powder 
Diffraction Standards) เลขที่ 00-046-1045 พบวาอเมทิสตทั้งสองประกอบดวยเฟสซิลิกอนไดออกไซด (Silicon oxide; SiO2) 
นอกจากน้ีแสดงใหเห็นวาอเมทิสตเปนแรในกลุมควอตซ (Quartz) ที่มีระบบผลึกแบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal)   
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ภาพที ่3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของอเมทิสตธรรมชาติ 
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ตารางที่ 1 สัดสวนองคประกอบทางเคมีในรูปออกไซดของอเมทิสตธรรมชาติ (เปอรเซ็นโดยน้ำหนัก; wt%)

สารประกอบออกไซด (wt%) แหลงกำเนิดของอเมทิสต 
ประเทศไทย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

Na2O 0.886 1.383 
MgO 0.268 0.383 
Al2O3 0.825 1.323 
SiO2 96.813 96.659 
K2O 0.039 0.061 
CaO 0.161 0.025 
TiO2 0.003 0.007 
Cr2O3 0.027 - 
MnO 0.049 0.025 
Fe2O3 0.110 0.080 
MoO3 0.105 - 
ZrO2 - 0.041 
Gd2O3 0.642 0.013 
Bi2O3 0.071 - 

ตัวอยางอเมทิสตที่ใชในงานวิจัยถูกนำมาวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตร-
มิเตอร แบบกระจายพลังงาน จากการศึกษาสัดสวนทางเคมีของออกไซดแตละชนิดที่เปนองคประกอบของอเมทิสตธรรมชาติจาก
ประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พบวาซิลิกอนไดออกไซด (Silicon dioxide; SiO2) เปนองคประกอบหลักประมาณ 
96.813-96.659 เปอรเซ็นโดยน้ำหนัก (wt%) และอัตราสวนที่รองลงมาคือ โซเดียมออกไซด (Sodium oxide; Na2O) ประมาณ 
0.886-1.383 wt% และอะลูมิเนียมออกไซด (Aluminium oxide; Al2O3) ประมาณ 0.825-1.323 wt% ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาองคประกอบทางเคมีของอเมทิสตจากประเทศไทยและสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละประเทศ จากผลการทดลองดังกลาวสามารถยืนยันไดวาอ
เมทิสตเปนพลอยในตระกูลควอตซ (Quartz) ที่มี SiO2 เปนองคประกอบหลักและสอดคลองกับสูตรทางเคมีคือ SiO2 นอกจากน้ี
สามารถพบไอรอนออกไซด (Iron oxide; Fe2O3) เจือปนอยูในองคประกอบซึ่งสงผลใหอเมทิสตมีสีมวง (Eduardo et at., 2013: 79-
86; Fabricio et al., 2012: 461-466) และจากผลการทดลองพบวาอเมทิสตจากประเทศไทยมีปริมาณความเขมขนของ Fe2O3 
ประมาณ 0.110 wt% ซึ่งทำใหมีสีมวงที่มีความเขมมากกวาอเมทิสตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารที ่มีปริมาณของ Fe2O3 
ประมาณ 0.080 wt% แสดงดังรูปภาพที่ 1 

4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ศึกษาและเปรียบเทียบอเมทิสตธรรมชาติจากแหลงกำเนิดที่แตกตางกัน คือจากประเทศไทยและสาธารณรัฐ

แหงสหภาพเมียนมาร จากผลการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางอเมทิสตพบวาอเมทิสตธรรมชาติจากท้ังสองแหลงกำเนิดมีความ
หนาแนนใกลเคียงกัน โดยมีคาอยูระหวาง 2.632-2.638 g/cm3 ผลการศึกษารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซสามารถยืนยันความ
เปนผลึกของอเมทิสต โดยพบวาอยูในกลุมควอตซที่ประกอบดวยเฟสเฟสซิลิกอนไดออกไซด การศึกษาสัดสวนองคประกอบทาง
เคมีพบวา อเมทิสตที่ใชในงานวิจัยประกอบดวยธาตุหลักคือซิลิกอนไดออกไซดซึ่งมีสัดสวนมากกวารอยละ 96 โดยน้ำหนัก และ
อัตราสวนที่รองลงมาคือโซเดียมออกไซดและอะลูมิเนียมออกไซด ตามลำดับ นอกจากน้ีผลการทดลองสามารถยืนยันไดวาสีมวง  
ของอเมทิสตสอดคลองกับ Fe2O3 ที่เจือปนอยูในโครงสราง และจากการเปรียบเทียบแหลงกำเนิดของอเมทิสตพบวาอเมทิสตจาก
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ประเทศไทยมีปริมาณ Fe2O3 สูงสุดซึ่งสงผลใหอเมทิสตจากประเทศไทยมีสีมวงเขมมากกวาอเมทิสตจากสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร  

5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่อนุเคราะหใหตัวอยางอเมทิสตสำหรับการศึกษา และใหใชเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหผล อีกทั้งยังชวยเหลือและสนับสนุน
งานวิจัยน้ีเปนอยางดี 
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เรื่องการพัฒนาศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกายสำหรับทหารกองประจำการ 

 นิทัสน เจริญกิจ1* และ กองเกียรติ บูรณะศรี1

1โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ, กรุงเทพ ประเทศไทย 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email notas4552@gmail.com

บทคัดยอ 

ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกายสำหรับทหารกองประจำการ ผูวิจัยไดจัดทำขึ้นเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพทางการรบของทหาร โดยมุงหมายใหมีการพัฒนาหลักสูตรสงเสริมสมรรถภาพรางกายสำหรับทหาร
กองประจำการ กองทัพอากาศ ดวยวิธีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโปรแกรมการออกกำลังกายเดิม (แบบที่ 1) กับ
โปรแกรมการออกกำลังกายใหม (แบบที่ 2) โดยใชการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (z-test) ผูวิจัยใชการทดสอบความสมบูรณ
แข็งแรงทางรางกายสำหรับการตรวจสอบหนวยฝกทหารใหม ฉก.ทม.รอ.904 เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีประชากรที่ใชในการ
ทดสอบมีทั้งหมด 384 คน โดยใชโปรแกรม Excel ในการคำนวณขอมูล ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยการออกกำลังกาย และทาออกกำลังกายที่เหมาะสม ปรากฏวาโปรแกรมการออกกำลังแบบใหม (แบบที่ 2) มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด สงผลใหมีผูผานการทดสอบคิดเปน 80 เปอรเซ็นตของผูที่เขาทดสอบทั้งหมด  จากการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพ ดานความแข็งแรงทางรางกาย สำหรับทหารกองประจำการ ทำใหไดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับการ
ฝกทหารกองประจำการเพื่อใหผานการทดสอบความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายตามเกณฑของฉก.ทม.รอ.904  ทำใหทราบ
แนวทางในการปฏิรูปการฝกซอมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของกองกำลังทหารอากาศ ตลอดจนทราบแนวทางการกำหนด
กำลังรบอยางเหมาะสม และทำใหไดแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางดานรางกายของบุคคลากรในหนวยงาน เพื่อใชกำลังในการรบ
และใชกำลังในการรักษาผลประโยชนของชาติ 

คำสำคัญ: ศักยภาพดานความแข็งแรงทางรางกาย, กองทัพอากาศ, การทดสอบความแตกตางทางคาเฉลี่ย 
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Development on Physical Strength for Airman 

Nitas Charoenkit1* and Kongkiat Booranasri1

1Air Command and Staff college, Directorate of Education and Training, 

Royal Thai Air Force, Bangkok, Thailand 

*corresponding author: email notas4552@gmail.com

Abstract 

This research topic “Development on Physical Strength for Airman” focus on studying on an 

approach to increase physical strength in warfare for soldiers with an aim to develop training program to 

enhance physical strength for military personnel in the Royal Thai Air Force. The study applies comparison 

method to analyze the differences between the current training program (Program No. 1) and the new training 

program (Program No. 2) where the Mean Different Test (z-test) is implemented. The researchers use the physical 

fitness test to validate the new military training unit 904 as a research tool with 384 people participated in the 

test using Excel program in data calculation. The results of data analysis show that, by comparing the difference 

in the exercise average with appropriate exercise postures, the new exercise training program (Program No. 2) 

delivers the most effective result with 80 percent of the number of personnel passing the physical fitness test. 

The result of this research stipulates an effective training program for military training for the regular service 

personnel to increase their physical potential strength in order to pass the physical fitness test criteria in 

accordance with the test program of the 904 Unit and to understand a new approach in reforming the training 

program to increase potential strength of the Air Force personnel as well as to enhance approach in determining 

combat force and provide guidance for physical capacity development program for the Unit’s personnel for 

utilizing the utmost force to protect the interests of the nation. 

Keywords: Physical strength, Royal Thai Air Force, difference test of mean. 
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1. บทนำ

การดูแลสุขภาพเปนสิ่งสำคัญอยางหนึ่งที่มนุษยทุกคนพึงกระทำอยูเปนนิจ เพราะสุขภาพที่มีความแข็งแรงดีพรอม ยอม
เปนสัญญาณวาเราสามารถปฏิบัติภารกิจในแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันการใหความสำคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย การออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอจะชวยพัฒนาองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย ชวยเพ่ิม
ความแข็งแรงสมบูรณของรางกาย ในปจจุบันการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่สำคัญที่จะทำใหมีสภาวะความสมบูรณ
ของรางกายที่พรอมจะเผชิญกับสิ่งตาง ๆ ในแตละวัน รวมไปถึงพรอมที่จะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กองทัพอากาศมีภารกิจสำคัญในการเตรียมกำลังปองกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใชกองกำลัง ตาม
อำนาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชา ซึ่งกองทัพอากาศไดจัดทำยุทธศาสตร 20 ป พ.ศ. 
2561 - 2580 ซึ่งกำหนดเปาหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในการเปน “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the best 

air force in ASEAN)” นอกจากนี้ ยังกำหนดหนาที่ ภารกิจ และพันธกิจตาง ๆ อยางชัดเจน ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของกองทัพอากาศ
คือ “การใชกำลัง” ซึ่งหมายถึง การใชกำลังทางอากาศในยามปกติ คือ การเฝาตรวจระวังภัยทางอากาศ รวมถึงการควบคุมเสนทาง
สัญจรเขาออกรอบประเทศ และในยามสงคราม ซึ่งกองทัพอากาศตองพรอมในการใชกำลังอากาศดำเนินกลยุทธรวมกับหนวยกำลัง
อื่น ๆ ในการปองกันประเทศ การพิทักษผลประโยชนชาติ และการแกไขความขัดแยงในทุกระดับ  

จากพันธกิจตามที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการเตรียมความพรอมของกำลังพลจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจ ดังนั้น การเสริมสรางสมรรถภาพรางกาย หรือที่เรียกโดยทั่วไปวา “การฝกทหาร” การดูแลสุขภาพจึงมี
ความสำคัญกับทหารเปนอยางยิ่ง เพื่อใหรางกายสามารถรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพและพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจสำคัญตอไป 

อยางไรก็ตาม ทหารที่ไดรับการคัดเลือกเปนทหารกองประจำการจำเปนตองไดรับการฝกทหารใหมและเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายใหแข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อพรอมตอการทดสอบความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายสำหรับการตรวจสอบหนวยฝก
ทหารใหม ฉก.ทม.รอ.904 ซึ่งเมื่อนับจากทหารใหมเขามาประจำการที่หนวยจะมีเวลา 7 สัปดาหในการพัฒนารางกายของทหาร
ใหม ใหผานเกณฑมาตรฐานโดยคิดอัตราของทหารกองประจำการที่ผานเกณฑตองมีรอยละ 80 ขึ้นไป  แตจะเห็น ไดวาผูถูกเขารับ
ราชการทหารกองประจำการมีสภาวะทางรางกายที่แตกตางกัน จึงทำใหมีผูที่ไมผานการทดสอบเกินรอยละ 50  จึงจำเปนตองจัด
หลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาสภาวะทางรางกายของทหารกองประจำการที่เขารับการฝกใหม ใหผานเกณฑในระยะเวลาท่ีกำหนด 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสนใจและใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถภาพทางรางกายของทหารกองประจำการ
เพื่อใหผานการทดสอบความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายตามเกณฑของฉก.ทม.รอ.904 จึงไดเลือกหัวขอวิจัยนี้มาทำการศึกษาวิจัย 
ซึ่งจากที่ผานมาไมไดมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถภาพทางรางกายของทหารกองประจำการ ผูวิจัยจึงไดจัดทำวิจัยเลมนี้
ขึ้นมาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานรางกายของทหารกองประจำการ และยังเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาหลักสูตร
หรือโครงการการสงเสริมสมรรถภาพรางกายกำลังพลในหนวยของตนไดโดยการประยุกตใชตอไป 

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการออกกำลังกายกับโปรแกรมการออกกำลังกายเดิม เปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางกอนการออกกำลังกายกับโปรแกรมการออกกำลังกายใหม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

341 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ทหารกองประจำการหนวยฝกทหารใหมพันตอ 1 กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้เปนทหารกองประจำการหนวยฝกทหารใหมกองพันตอสูอากาศยาน 1 กรมทหารตอสู

อากาศยานรักษาพระองค ซึ่งเปนกลุมประชาการที่ไมทราบจำนวนที่แนนอนได (กัลยา วาณิชยบัญชา.2544: 4) ที่ใชสูตรการ
คำนวณ ดังนี้ 

2

0.25z
n

e

เมื่อ 

n  แทน จำนวนกลุมตัวอยาง 
z  แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยกำหนดไว 

 หรือ e  แทน ความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้น 

ซึ่งแทนคาไดดังนี้ 
21.96 0.25

0.05
384

n

จากการคำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยางได 384n  ตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชทหารจำนวน 384 นายเขารับการ
ทดสอบความสมบูรณแข็งแรงทางรางกาย 

3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดเลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ t-test ซึ่งเปนเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเดียวกัน และใช z-test ซึ่งเปนเทคนิควิธีการทางสถิติที่ใชในการทดสอบ
สมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางหนึ่งกลุมกับประชากร  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม กลุมละ 192 คน เพื่อเขารับการทดสอบความแข็งแรงของรางกายตามเกณฑการ
ตรวจสอบหนวยฝกทหารใหม ฉก.ทม.รอ.904 โดยทำการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหว างกอนการออกกำลังกายกับการออก
กำลังกายแบบเดิม เปรียบเทียบกอนการออกกำลังกายกับการออกกำลังกายแบบใหม และเปรียบเทียบกลุมที่ใชโปรแกรมการออก
กำลังกายแบบเดิม และกลุมที่ใชโปรแกรมการออกกำลังกายแบบใหม โดยกลุมตัวอยางจะตองทดสอบรางกายกอนเขารับการใช
โปรแกรมการออกกำลังกายที่กำหนดใหเปนระยะเวลาท้ังหมด 6 สัปดาห 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ใหทหารเขารับการทดสอบความแข็งแรงของรางกายตามเกณฑการตรวจสอบหนวยฝกทหารใหม ฉก.ทม.รอ.904 กอน
การเขารับการออกกำลังกายตามโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเดิมและโปรแกรมการออกกำลังกายแบบใหม โดยแบงออกเปน 2 
กลุม กลุมละ 192 คน ตอมาใหทหารออกกำลังกายตามโปรแกรมการออกกำลังกายทั้งสองแบบ  เปนระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห 
และทำการเก็บคะแนนจากการทดสอบความแข็งแรงของรางกายตามเกณฑการตรวจสอบหนวยฝกทหารใหม ฉก.ทม.รอ.904 
จากนั้น นำขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนของทหารกอนกับหลังการออกกำลังกายตามโปรแกรม
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การออกกำลังกายแบบเดิม และโปรแกรมการออกกำลังกายแบบใหม เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยคะแนนของทหาร
ที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบเดิม และคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม โดยใชการวิเคราะหทาง
สถิติ 
 3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สูตร ตัวแปร 
1. สูตรคารอยละ (Percentage)

100f
P

N

P แทน  คารอยละ 
f แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ 
N แทน  จำนวนความถี่ทั้งหมด 

2. สูตรการหาคาเฉลี่ย
x

x
n

x แทน  คาเฉลี่ย
xแทน  ผลรวมขอมูลทั้งหมด

n   แทน  จำนวนขอมูลทั้งหมด 

3. สูตรการหาคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2( )
. .

( 1)
x x

S D
n

. .S D  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   แทน  ผลรวม 
x      แทน  คาคะแนนของกลุมตัวอยาง 
x    แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 

n     แทน  จำนวนขอมูลทั้งหมด 

4. สูตรการหาคาความแปรปรวน
ของประชากร 

2

2 1
( )

1

n

i
i

d

d d
s

n

2
ds   แทน ความแปรปรวนของประชากร
id    แทน ผลตางกอนและหลัง 

d    แทน คาเฉลี่ยของผลตางกอนและหลัง 
n    แทน จำนวนของกลุมตัวอยาง

5. สูตรการหาคา t-test

0

/c

d

d d
t

s n

ct  แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงเพื่อทราบความนัยสำคัญ
id   แทน ผลตางกอนและหลัง 
0d   แทน คาคงที่ 
ds   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

n   แทน จำนวนของกลุมตัวอยาง  
6. สูตรการหาคา z-test

1 2 0
2 2
1 2

1 2

( )
c

x x d
z

s s
n n

cz    แทน  คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงเพ่ือทราบความนัยสำคัญ
1 2,x x   แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมตัวอยางท่ี 2 
2 2
1 2,s s   แทน  ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่1และกลุมตัวอยางที่ 2 
1 2,n n   แทน  จำนวนกลุมตัวอยางท่ี 1 และกลุมตัวอยางที่ 2 
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4. ผลการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “เรื่องการพัฒนาศักยภาพ ดานความแข็งแรงทางรางกาย สำหรับทหารกองประจำการ” ในคร้ังมี
ผลการวิจัยและอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 

กราฟที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการออกกำลังกายกับการออกกำลังกายโปรแกรมแบบเดิม 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบเดิม 
(แบบที่ 1) โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับผลตางคาเฉลี่ยของประชากร สำหรับขอมูลรายคู ผลปรากฎวาคาเฉล่ีย
คะแนนของทหารที่กอนการออกกำลังกาย มีคานอยกวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ซึ่งหมายความวามีเพียง 5% ทีค่าเฉลี่ยคะแนนกอนการออก
กำลังกายจะมีโอกาสมากกวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1)  

 

กราฟที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการออกกำลังกายกับการออกกำลังกายโปรแกรมแบบใหม (แบบที่ 2) 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบใหม 
(แบบที่ 2) โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับผลตางคาเฉลี่ยของประชากร สำหรับขอมูลรายคู ผลปรากฎวาคาเฉล่ีย
คะแนนของทหารที่กอนการออกกำลังกาย มีคานอยกวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งหมายความวามีเพียง 5% ที่คาเฉล่ียคะแนนกอนการออก
กำลังกายจะมีโอกาสมากกวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) 
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ทาดึงขอ ทาลุกนั่ง ทาดันพื้น วิ่ง

กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการออกกําลังกายกับการออกกําลังกาย
โปรแกรมแบบเดิม

กอนออกกําลังกาย แบบเดิม (แบบที่1)

0

50

100
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กราฟเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการออกกําลังกายกับการออกกําลังกาย
โปรแกรมแบบใหม (แบบที่ 2)

กอนออกกําลังกาย แบบใหม (แบบที่2)
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กราฟที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1) กับการออกกำลังกายโปรแกรมแบบใหม (แบบท่ี 2) 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโปรแกรมการออกกำลังกายเดิมและโปรแกรมการออก
กำลังกายใหม โดยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับผลตางคาเฉลี่ยของประชากร ในกรณีที่ไมทราบคาความแปรปรวนของ
ประชากร ผลปรากฎวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1) มีคานอยกวาคาเฉลี่ยคะของ
ทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
หมายความวามีเพียง 5% ที่คาเฉลี่ยคะแนนการออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1) จะมีโอกาสมากกวาคาเฉล่ียคะแนนของทหารท่ี
ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1) ผลปรากฎวา

คาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่กอนการออกกำลังกาย มีคานอยกวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบเดิม 
(แบบที่ 1) 

5.2 จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการออกกำลังกายและการออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) ผลปรากฎวา
คาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่กอนการออกกำลังกาย มีคานอยกวาคาเฉลี่ยคะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม 
(แบบที่ 2) 

5.3 จากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโปรแกรมการออกกำลังกายเดิม (แบบที่ 1)และโปรแกรมการออกกำลังกายกาย
แบบใหม (แบบที่ 2)  ผลปรากฎวาคาเฉล่ียคะแนนของทหารท่ีใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบเดิม (แบบที่ 1) มีคานอยกวาคาเฉลี่ย
คะแนนของทหารที่ใชโปรแกรมออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของการออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) มีคาเฉลี่ยสูงกวาการออกกำลังกายแบบเดิม (แบบ

ที่ 1) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การออกกำลังกายแบบใหม (แบบที่ 2) มีลำดับขั้นตอนในการออกกำลังกาย
อยางชัดเจน โดยเริ่มจากขั้นเตรียม ขั้นปรับสภาพ และขั้นดำรงสภาพของการออกกำลังกาย จึงทำใหการออกกำลังกายของทหาร
กองประจำการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นไดจากผลการวิจัยดัง กราฟที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการออกกำลังกายแบบเดิมกับการ
ออกกำลังกายโปรแกรมแบบใหม ซึ่งกราฟแสดงใหเห็นไดวา ทาดึงขอ ทาลุกนั่ง ทาดันพื้น และการวิ่ง ในการออกกำลังกายแบบ
ใหม (แบบที่ 2) มีคาเฉี่ยสูงกวาอยางชัดเจน 
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 เนื่องจากงานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเฉพาะการเพ่ิมสมรรถภาพทางรางกายโดยการออกกำลังกายเทานั้น ดังนั้นควรมีการ

เพิ่มในเร่ืองของสุขภาพจิตใจและโภชนาการเพื่อสงเสริมการเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายใหดีมากยิ่งขึ้นกวาเดิม 

7.2 ควรมีการจัดหลักสูตรการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางรางกายใหแกพลเรือนเพื่อสงเสริมใหมีสุขภาพที่ด ี

8. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาวิจัยเรื ่องนี ้สำเร็จไดดวยรับความกรุณามาจาก นาวาอากาศเอกเอกประสิทธิ ์ พรมทัณ อาจารย

ผูรับผิดชอบเอกสารวิจัย น.อ.กองเกียรติ บูรณะศรี ที่ปรึกษาเอกสาร สำหรับความชวยเหลือทั้งหมด รวมถึงขอแนะนำในการเขียน
งานวิจัยและคณาจารยในโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศทุกทานท่ีไดกรุณาใหคำแนะนำดูแลและชวยเหลือในการดำเนินการในทุก
ขั้นตอนใหเปนไปอยางราบรื่น จนทำใหเอกสารการวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงดวยความสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ หนวยฝกทหารใหมพัน.1 กรมทหารตอสูอากาศยานรักษาพระองค ที่เอื้ออำนวยสถานท่ี และ
กำลังพลในการทำการวิจัยใหสำเร็จลุลวงจนเสร็จสมบูรณ  

ผูวิจัยขอขอบคุณอยางจริงใจตอเพื่อนนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศรุนท่ี 65 ครอบครัวของขาพเจา
ที่คอยเขาใจและเปนกำลังใจที่ดีมากที่สุด ตลอดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศครั้งนี้ ประโยชนและคุณคาของเอกสาร
วิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแกโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งชวยประสิทธิ์ประสาทวิชาตอผูวิจัย
อยางเหมาะสม  
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บทคัดยอ  

การศึกษาคุณสมบัติการกำบังอนุภาคโปรตอนในตัวอยางแกวในสูตร xBi2O3:(55-x)SiO2:15Na2O:10CaO:20B2O3 โดยท่ี 

x = 5, 10, 15, และ 20 โมลตเปอรเซ็นตของความเขมขนบิสมัท โปรแกรม SRIM (The Stopping and Range of Ions in 

Matter) ถูกใชวิเคราะหคาพารามิเตอร คาพลังงานหยุดยั้งมวลรวม TMSP (total mass stopping power) ชวงคาดการณความ
ลึกเฉลี่ยของอนุภาค PR (projected range) ที่ชวงพลังงาน 0.01–10 เมกกะอิเล็กตรอนโวลต และชวงที่ไอออนสามารถเขาไปได
ในเปาหมายสูงสุด (ion range) และทำการจำลองความสามารถอนุภาคโปรตอนที่ผานเขาไปในวัสดุแกวท่ีความหนา 1 ไมโครเมตร 
ที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และ 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ผลการทดลองพบวา คาพลังงานหยุดยั้งมวลรวมมีคาเพิ่มขึ้นที่ชวง
พลังงานต่ำและลดลงตามพลังงานที่เพ่ิมขึ้น ผลการวิเคราะหชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยของอนุภาค มีคาเพิ่มสูงขึ้นตามพลังงานท่ี
เพิ่มขึ้น และทั้งสองพารามิเตอรมีแนวโนมไปในทางเดียวกันโดยมีแนวโนมที่ลดลงเมื่อเติมอะตอมบิสมทัเพ่ิมขึ้น ผลการทดลองชวงที่
ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุดพบวามีคาลดลงตามความเขมขนของบิสมัทที่เพิ ่มขึ้น นอกจากนั้นผลการจำลอง
ความสามารถอนุภาคโปรตอนที่ผานเขาไปในวัสดุแกว ที่ความหนา 1 ไมโครเมตรที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลตพบวาสามารถ
เขาไปในเนื้อของวัสดุไดลึกนอยกวาท่ีพลังงาน 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต.  

คำสำคัญ: พลังงานหยุดยั้งมวล อนุภาคที่มีประจุ วัสดุปองกันอนุภาคที่มีประจ ุ
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Proton Shielding Properties Investigation of Bismuth Borosilicate Glass 

Wasu Cheewasukhanont1,2, Wuttichai Chaiphaksa1,2*, and Pruittipol Limkitjaroenporn1,2 
1Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom, 73000, Thailand  
2Center of Excellence in Glass Technology (CEGM), Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon 

Pathom, 73000, Thailand  

wuttichai@npru.ac.th  

Abstract  

Proton shielding properties investigation in the glass compositions xBi2O3 : (55-x) SiO2 : 15Na2O : 10CaO 

: 20B2O3  where x = 5, 10 , 15, and 20  mol% of bismuth concentration. The software SRIM (The Stopping and 

Range of Ions in Matter) program was used for the parameters inspection as the total mass stopping power 

(TMSP), projected range (PR), and ion-range at 0 . 0 1  MeV to 1 0  MeV of the energy ranges and making the 

particles’ ability simulation as it passes through into the materials at 1μm of the thickness over the energy 5 

keV and 1 0  keV. The result found that TMSP increases at the low energy range, and decreased with the 

increasing of the higher energy. The PR result found that increases with the increasing of the higher energy, and 

both parameters are the same trend to decrease with the increasing of bismuth concentration. The ion-range 

result found also that decrease with the increasing of bismuth contents. In addition, the particles’ ability 

simulation result at 5 keV of the ion-energy can less pass through into the materials than the energy at 10 keV. 

Keywords: mass stopping power, charged particle, charged particle shielding materials 

1. บทนำ
ความรูเกี่ยวกับพารามิเตอรอันตรกิริยาดานรังสีเปนสวนหนึ่งที่ถูกใชในขั้นตอนการประกันคุณภาพและการควบคุม

ปริมาณรังสีในสวนของภาครัฐเอกชนหรือผูที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคสำคัญในการใชงานดานรังสีนั้นถูกใชในหลายหนวยงานเชน 

โรงไฟฟานิวเคลียร ฟสิกสพลังงานสูง การถนอมอาหาร ภาพถายทางการแพทย การรักษาทางการแพทย และดานอื่น  ๆ รวมถึง
นำมาทดสอบถึงปริมาณรังสีที ่มีผลตอสิ่งมีชีวิตเพื่อการปองกันอันตรายจากผูปฏิบัติงานดานรังสี หากปราศจากความรูและ
คาพารามิเตอรที่เกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของรังสี ผลที่ไดรับเนื่องจากการรับรังสีเกินขนาดจะสงผล อันตรายถึงเนื้อเยื่อและ
อวัยวะภายในของผูที่ไดสัมผัสกับรังสี (Rammah Y.S., and et al., 2020) ดวยเหตุนี้การรักษาความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของกับรังสีเชนบุคลากรดานการแพทยที่จำเปนตองใชรังสีวินิจฉัยจึงตองมีวสัดุกำบังรังสีเพื่อปองกันอันตราย  
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ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาวัสดุที่ถูกใชในการกำบังรังสีเชน คอนกรีต และตะกั่ว ไดถูกนำมาใช (Al-Hadeethi Y., and 

Tijani S.A., 2019) และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพใหดีย ิ ่งข ึ ้น  (Taha A., and El-Sayed., 2021), (Santhosh M., and et al., 

2021), (Baalamurugan J., and et al., 2021), (UmarKhan M., and et al., 2020), (Singh S., and Singh K., 2021), (Aygün 

B., and et al., 2021) ถึงแมวาจะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด ขอบเขตการใชงานของคอนกรีตและตะกั่วนั้นก็ยังคงมี
ขอจำกัดในการใชงานบางสายงานที่ตองการวัสดุกำบังรังสีที่มีความโปรงแสง และสามารถมองผานเพื่อดูการปฏิบัติงานดานในได 

เชนการฉายรังสีแกผูปวยจำเปนตองสังเกตอาการระหวางการฉายรังสีไปดวย ซึ่งขอจำกัดของวัสดุคอนกรีตและตะก่ัวนั้นคือเปนวสัดุ
ทึบแสง มีน้ำหนักมาก เคลื่อนยายไปในเฉพาะจุดไดลำบาก อีกทั้งตะกั่วก็ยังเปนพิษในข้ันตอนการผลิตกอนนำมาเปนวัสดุกำบังรังสี 
อยางไรก็ตามวัสดุกำบังรังสีที่มีคุณสมบัติพิเศษดังกลาวเชนแกว  จึงถูกนำมาใชและพัฒนาเปนวัสดุกำบังรังเพื่อเปนทางเลือกแก
ผูใชงาน 

วัสดุแกวนั้นเปนกลุมของวัสดุที่ไดรับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีขอดีคือมีวิธีการเตรียมที่งาย และยังสามารถใสสารเคมี
ลงไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติตามตองการ เปาหมายหลักในวัสดุแกวกำบังรังสีนั้นคือการปรับปรุงใหแกวนั้นมีความหนาแนนสูง เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารและนำไปสูการลดทอนความเขมรังสีเมื่อรังสีเคลื่อนผานวัสดุ ปจจุบันไดมี
งานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุแกวกำบังรังสีเพิ่มขึ ้น (Cheewasukhanont W., and et al., 2020), (Zaid M.H.M., Matori K.A., Sidek 

H.A.A., Ibrahim I.R., 2020), (Al-Hadeethi Y., Sayyed M.I., Rammah Y.S., 2019), (Vani P., and at al., 2019), (Singh R., 

and et al., (2019). และคาพารามิเตอรกำบังรังสีที ่สำคัญที ่ถูกใชคำนวณเชน คาสัมประสิทธิ ์การลดทอนเชิงมวล ( mass 

attenuation coefficient), คาเลขอะตอมยังผล (effective atomic number), คาความหนาแนนอิเล ็กตรอน (effective 

electron density) คาพารามิเตอรเหลานี้เปนคามาตรฐานที่ใชรายงานถึงประสิทธิภาพของวัสดุกำบังรังสี 
การอธิบายถึงกลไกของการเกิดอันตรกิริยาของรังสีนั้นมีความสำคัญอยางมาก เพื่อท่ีตองการจะวัดรังสีเมื่อผานวัสดุกำบัง

รังสี ซึ่งกลไกการลดทอนรังสีทั้งหมดจะผานการเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร ในวัสดุ อยางไรก็ตามเราสามารถจำแนก
ประเภทของรังสีไดโดยประเภทที่ 1 อนุภาคที่มีประจุเชน อิเล็กตรอน โพซิตรอน โปรตอน ดิวเทอรรอน แอลฟา ประเภทที่ 2 

อนุภาคที่ไมมีประจุเชน แกมมา หรือ เอกซเรย และประเภทที่ 3 คือ นิวตรอน ซึ่งในปจจุบันการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการกำบัง
รังสีแกมมาหรือเอกซเรยนั้นมีเพิ่มสูงขึ้น แตกับการกำบังอนุภาคที่มีประจุนั้นมีนอยกวามากซึ่งงานวิจัยนี้จึงไดศึกษากลไกของ
พลังงานหยุดยั้งมวล (mass stopping power) ที่มีประจุเชน พลังงานของโปรตอน ชวงความลึกที่ไอออนเขาไปในสสารของวัสดุ 
โดยการนำตัวอยางแกวทดลองไปวิเคราะหคาพารามิเตอรเชน พลังงานการหยุดยั้งมวล (mass stopping power) ชวงของไอออน
ที่สามารถผานเขาไปในวัสดุ (ion range) ชวงความลึกของไอออนที่สามารถเขาไปในสสาร (target depth) ผานซอฟตแวรที่ชื่อวา 
SRIM (The Stopping and Range of Ions in Matter) ซ ึ ่ ง โปรแกรมน ี ้ถ ู กพ ัฒนาโดย  James F. Ziegler และ  Jochen P. 

Biersack ในป 1983 และไดรับการพัฒนาจากที่ทำงานบนระบบ DOS จนปจจุบันสามารถทำงานไดในระบบปฏิบัติการ Window 

บนพื้นฐานวิธีการแบบ Monte Carlo simulation method ในงานวิจัยนี้จึงไดศึกษาประสิทธิภาพการกำบังโปรตอนของระบบ
แกวโบโรซิลิเกตที่เติมอะตอมของธาตุบิสมัทจากสูตรแกว xBi2O3:(55-x)SiO2:15Na2O:10CaO:20B2O3 โดย x = 5, 10, 15, และ 
20 โมลเปอรเซ็นตโดยคาพารามิเตอรที่ใชวิเคราะผานโปรแกรม SRIM คือ คาพลังงานหยุดยั้งมวล (mass stopping power) ชวง
ของไอออนท่ีสามารถผานเขาไปในวัสดุ (ion range) และชวงความลึกของไอออนที่สามารถเขาไปในสสาร (target depth) 
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2. ทฤษฎี

พลังงานหยุดยั้งมวล (Mass stopping power) 

เมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เขาไปในสสาร โดยจะพบกับแรงคูลอมปบนอะตอม ในทุกๆอะตอมจะมีอิเล็กตรอนจำนวน
มากเกิดอันตรกิริยาที่แตกตางกันไป โดยแตละอันตรกิริยาจะขึ้นอยูกับโอกาสของแตละตัวสำหรับการเกิดอันตรกิริยานั้นๆและการ
สูญเสียพลัง ในการท่ีจะหยุดมวลที่เคลื่อนที่น้ันจำเปนจะตองอาศัยหลักการชน (collision) เพื่อท่ีจะลดความเร็วมวลที่มีประจุอยาง
โปรตอน ดิวเทอรอน และแอลฟา สมการที่ถูกใชคำนวณเพื่อหยุดย้ังมวล (Tsoulfanidis N., 2015) 

2 2
2 2 2 2 2
0 2

2/ 4 lndE mc mcMeV m r z NZ
dx I

 

ซึ่ง m = อนุภาคมวลนิ่ง,  = / c , c คือความเร็วแสงในสุญญากาศ 83 10 m/s, N = จำนวนอะตอม/ตารางเมตรท่ีอนุภาค
เคลื่อนท่ีผาน, Z = เลขอะตอมของวัสดุ, z = ประจุของอนุภาค (z=1 สำหรับ อิเล็กตรอน โพซิตรอน โปรตอน และดิวเทอรอน, z = 

2 สำหรับแอลฟา) 

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล

ภาพท่ี 1 คาพลังงานหยุดยั้งมวลของอนุภาคโปรตอนที่ชวงพลังงานจลนของอนุภาค 0.01–10 เมกกะอิเล็กตรอนโวลต 

พลังงานหยุดยั้งมวลของอนุภาค คือ พลังงานที่ใชในการหยุดอนุภาคที่มีประจุโดยเกิดการชนระหวางอนุภาคกับความ
หนาแนนของวัสดุทำใหอนุภาคที่เคลื่อนที่เขาไปในสสารหรือเนื้อวัสดุเกิดการสูญเสียพลังงานจลนจนหมด จนในที่สุดอนุภาคที่มี
ประจุก็จะสูญเสียพลังงานจนหมดซึ่งขึ้นอยูกับความลึกที่แนนอนในเนื้อวัสดุที่อนุภาคเคลื่อนที่ผาน ผลการคำนวณคาพลังงาน
หยุดยั้งมวลของตัวอยางแกวที่เติมอะตอมของธาตุบิสมัทที่ความเขมขน 5, 10, 15, และ 20 โมลเปอรเซ็นตที่พลังงาน 0.01–10 

เมกกะอิเล็กตรอนโวลต ซึ่งแสดงในภาพท่ี 1 พบวาคาพลังงานหยุดยั้งมวลของตัวอยางแกวท้ังหมดมีคาเพ่ิมขึ้นจนถึงพลังงานคาหนึ่ง
จากนั้นจะคอย ๆ ลดลงตามพลังงานที่เพิ่มขึ้น สำหรับคาพลังงานหยุดยั้งมวลในแกวที่เติมอะตอมบิสมัทที่ความเขมขน 5 โมล
เปอรเซ็นต พบวามีคามากที่สุด และลดลงตามการเติมอะตอมบิสมัทที่สูงขึ้น จึงสามารถสรุปไดวาในการเติมอะตอมของบิสมัทน้ัน
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สามารถใชพลังงานท่ีนอยลงในการหยุดมวลโปรตอนเมื่อเตมิอะตอมบิสมทั หากกลาวอีกนัย การเติมอะตอมบิสมัทท่ีเพิ่มขึ้นสามารถ
ชวยหยุดยั้งหรือกำบังอนุภาคโปรตอนไดดียิ่งข้ึน 

ภาพท่ี 2 ชวงคาดการณความลึกเฉล่ียของอนุภาคโปรตอนที่ชวงพลังงานจลนของอนุภาค 0.01–10 เมกกะอิเล็กตรอนโวลต 

ชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยของอนุภาคที่มีประจุ (projected range) คือระยะที่อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่เขาไปได
กอนท่ีจะสูญเสียพลังงานจลนทั้งหมด ทำใหอนุภาคเคลื่อนที่ชาลงอยางตอเนื่อง ในภาพท่ี 2 คาชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยเปนจะ
เพิ่มขึ้นตามพลังงานของไอออนที่เพ่ิมขึ้น และทั้งหมดจะลดลงตามการเติมอะตอมบิสมัท ซึ่งผลการทดลองพบวา วัสดุวิจัยแกวที่เติม
อะตอมบิสมัทมากท่ีสุดมีคาชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยต่ำสุดซึ่งสามารถบงบอกไดวาเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติปองกันอนุภาคไดดีที่สุด  

ภาพท่ี 3 การจำลองอนุภาคโปรตอนผานเขาไปในวัสดุแกวท่ีความหนา 1 ไมโครเมตร ที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และ 10 

กิโลอิเล็กตรอนโวลต ของตัวอยางแกวที่เติมอะตอมบิสมัทท่ีความเขมขน 5 โมลเปอรเซ็นต 
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ภาพท่ี 4 การจำลองอนุภาคโปรตอนผานเขาไปในวัสดุแกวท่ีความหนา 1 ไมโครเมตร ที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และ 10 

กิโลอิเล็กตรอนโวลต ของตัวอยางแกวที่เติมอะตอมบิสมัทท่ีความเขมขน 10 โมลเปอรเซ็นต 

ภาพท่ี 5 การจำลองอนุภาคโปรตอนผานเขาไปในวัสดุแกวท่ีความหนา 1 ไมโครเมตร ที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอน และ 10 กิโล
อิเล็กตรอนโวลต ของตัวอยางแกวท่ีเติมอะตอมบิสมัทท่ีความเขมขน 15 โมลเปอรเซ็นต 

Q       (a)      (b) 

ภาพท่ี 6 การจำลองอนุภาคโปรตอนผานเขาไปในวัสดุแกวท่ีความหนา 1 ไมโครเมตร ที ่(a) พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และ 
(b) 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ของตัวอยางแกวท่ีเติมอะตอมบิสมัทท่ีความเขมขน 20 โมลเปอรเซ็นต 

ภาพที่ 3 ถึงภาพที่ 6 เปนภาพการจำลองอนุภาคโปรตอนผานเขาไปในวัสดุแกวที่ความหนา 1 ไมโครเมตร ที่พลังงาน 5 

กิโลอิเล็กตรอนโวลต และ 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ของตัวอยางแกวท่ีเติมอะตอมบิสมัทแตละความเขมขน ประเภทของไอออนที่ใช
ยิงเขาไปในเนื้อแกวนี้เปนอะตอมไฮโดรเจนและเปนไอออนที่มีมวลเทากับ 1.008 amu และผลการทดลองพบวาที่พลังงาน 5 กิโล
อิเล็กตรอนโวลต ของตัวอยางแกวแตละความเขมขน ไอออนที่เขาไปในเนื้อของวัสดุแกวนั้นเขาไปไดลึกนอยกวาไอออนที่พลังงาน 
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10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ในการทดลองจะพบวาในแตละพลังงานและในแตละความเขมขนของบิสมัทในตัวอยางแกวจะเกิดจุดสี
แดงในเปา นั่นแสดงใหเห็นถึงไอออนหน่ึงตัวชนกับอะตอมของบิสมัทและตามดวยการเกิดพ้ืนที่วาง (vacancy) เกิดขึ้นหลังการชน 

จุดสีฟาแสดงถึงการสะทอนกลับของอะตอมบิสมัทตอไอออนท่ีเขาไปชนซึ่งกลไกนี้ถูกเรียกวา recoil cascade  

ภาพท่ี 7 ชวงของไอออนที่สามารถผานเขาไปในวัสดุที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต และ 10 กิโลอเิล็กตรอนโวลต ของตัวอยาง
แกวที่เติมอะตอมบิสมัทท่ีความเขมขน 20 โมลเปอรเซ็นต 

ภาพที่ 7 เปนตัวอยางแสดงชวงของไอออนที่สามารถผานเขาไปในตัวอยางแกวของความเขมขนบิสมัทที่  20 โมล
เปอรเซ็นต ในการทดลองนี้ไดจำลองความหนาของวัสดุแกวท่ี 1 ไมโครเมตร เพื่อใหสามารถมองเห็นชวงทีไ่อออนสามารถเขาไปได
ในตัวอยางแกวสูงสุด ผลจากการทดลองพบวา ชวงที่ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุดที่เขาไปไดที่พลังงาน 5 กิโล
อิเล็กตรอนโวลต ของแกวบิสมัทที่ความเขมขน 20 โมลเปอรเซ็นต มีคาชวงที่ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุดนอยกวา
ของแกวที่พลังงาน 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ซึ่งคาชวงที่ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุดที่พลังงาน 5 กิโลอิเล็กตรอน
โวลต ของแกวที่เติมอะตอมบิสมัทท่ี 20 โมลเปอรเซ็นตคือ 0.1000 ไมโครเมตร และชวงที่ไอออนสามารถเขาไปไดในเปาหมาย
สูงสุดที่พลังงานไอออนที่ 10 กิโลอิเล็กตรอนโวลตคือ 0.1690 ไมโครเมตรตามลำดับ และผลการทดลองยังแสดงใหเห็นวา เม่ือเติม
อะตอมบิสมัทเพิ่มขึ้นจะทำใหชวงทีไ่อออนสามารถเขาไปไดในเปาหมายสูงสุดลดลง กลาวอีกนัยไดวา เมื่อเพิ่มอะตอมของบิสมัทจะ
ทำใหกำบังอนุภาคไดดียิ่งข้ึน 

4. สรุปผลการทดลอง
ในการวิเคราะหผลของการกำบังโปรตอนของแกวในสูตร xBi2O3:(55-x)SiO2:15Na2O:10CaO:20B2O3 โดย x = 5, 10, 

15, และ 20 โมลเปอรเซ็นตโดยคาพารามิเตอรที่ใชวิเคราะผานโปรแกรม SRIM คือ คาพลังงานหยุดยั้งมวล (mass stopping 

power) ชวงคาดการณความลึกเฉลี่ยของไอออนที่สามารถเขาไปในสสาร (projected range) และชวงที่ไอออนสามารถเดิน
ทางเขาไปในสสารได (ion range) ผลการทดลองพบวา เมื่อเพิ่มอะตอมของบิสมัทลงในแกวมากขึ้นจะทำใหสามารถลดพลังงาน
จลนของมวลโปรตอนได และสงผลถึงการลดระยะในการท่ีอนุภาคสามารถเขาไปในเนื้อวัสดุได ซึ่งสามารถบงบอกไดวาเปนวัสดุที่มี
คุณสมบัติกำบังอนุภาคโปรตอนไดดี 
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บทคดัยอ  

การศึกษาอันตรกริยารังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต จากสูตร (72.5-x)B2O3 : xGa2O3 : 27.5Gd2O3 

(เมื่อ x = 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นตโดยโมล) โดยคำนวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต ผลการคำนวณพบวา คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล คาเลขอะตอมยังผลและคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยัง
ผลมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงพลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะอิเล็กตรอน และพบขอบการดูดกลืนรังสีเอกซที่พลังงาน 0.06 

เมกะอิเล็กตรอนโวลต ในชวงพลังงาน 0.2 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต มีแนวโนมลดลงโดยมีอันตรกิริยาการกระเจิงแบบอินโคฮี
เรนท (incoherent scattering) เปนอันตรกิริยาหลัก และมีคาเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อพลังงานมากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และ
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันพบวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมีคาใกลเคียงกันสำหรับทุกความเขมขนของแกลเลียมออกไซด 

คาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลมีคาลดลงเม่ือความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพ่ิมข้ึน และคาเลขอะตอมยังผลมีคาลดลงเมื่อ
ความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพิ่มขึ้นที่พลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อความเขมขนของ
แกลเลียมออกไซดเพ่ิมข้ึนที่พลังงาน มากกวา 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการกำบังรังสี
ของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตซ่ึงสามารถนำไปประยุกตใชงานเปนวัสดุกำบังรังสีแกมมาได 

คำสำคัญ: คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล, เลขอะตอมยังผล, ความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล, โปรแกรม Phy-X 
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The Gamma-Ray Interaction Study of Gallium Gadolinium Borate Glass in Energy 

Range from 0.015 to 15 MeV using the Phy-X Program 
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Abstract  

The gamma-ray interaction study of gallium gadolinium borate glass in the compositions of (72.5-x)B2O3 

: xGa2O3 : 27.5Gd2O3 (where x is 0, 5, 10, 15, and 20 mol%) were computed by the Phy-X program in the energy 

range 0.015 to 15 MeV. From the calculation result, the mass attenuation coefficients, effective atomic number 

and effective electron density show the same trend in this energy range. The results show the rapid decrease 

with gamma ray energy in energy range 0.015 to 0.2 MeV and the K absorption edge were appear at 0.06 MeV. 

In the energy range 0.2 to 2 MeV, the results were decrease with the incoherent scattering is the main 

interaction. The results show increasing with a little at energy beyond 2 MeV.  The mass attenuation coefficients 

show the closely values when compared. The effective electron density values show the decrease with the 

increasing of Ga2O3 concentration in glass matrix. The effective atomic number were decrease with gallium oxide 

content in energy range 0.015 to 0.2 MeV and show the increase at energy higher than 0.2 MeV. These results 

reflected to the radiation shielding ability of the gallium gadolinium borate glass in radiation shielding 

applications. 

Keywords: mass attenuation coefficient, effective atomic number, electron density, Phy-X Program 

1. บทนำ
ในปจจุบันสารกัมมันตรังสีถูกนำมาใชประโยชนอยางแพรหลาย เชน ทางดานการเกษตร การแพทย อุตสาหกรรมรวมไป

ถึงการคนควาทางวิทยาศาสตร ถึงแมมนุษยจะนำประโยชนจากรังสีแกมมาใชแตหากไมมีการปองกันที่ดีก็อาจจะสงผลใหเกิด
อันตรายตอชีวิตได ดังนั้นเราจึงตองมีการคิดคนหาวัสดุที่สามารถกำบังรังสีได (M.H.A. Mhare et al ., 2020) จากงานวิจัยพบวา 
วัสดุที่นำมาใชในการกำบังรังสีจะตองมีคาความหนาแนนที่สูงเพราะจะสงผลตอคุณสมบัติการกำบังรังสีที่สูงขึ ้นตามไปดวย 
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โดยทั่วไป ตะกั่วเปนวัสดุที่ใชในการกำบังรังสีดวยคุณสมบัติที่เหมาะสม เชน มีความหนาแนนสูง ราคาไมแพง และงายตอการผลิต 

แตตะกั่วนั้นเปนวัสดุที่มีความทึบแสง และยังเปนวัสดุที่เปนสารพิษจึงมีขอจำกัดในการใชงาน ทำใหไมเหมาะกับการใชงานบาง
ประเภท ดังน้ัน การศึกษาวัสดุกำบังรังสีโดยไมใชตะก่ัวจึงเพ่ิมมากข้ึน (M. Bektasoglu et al., 2020) วัสดุแกวเปนอีกหน่ึงวัสดุที่
นาสนใจเน่ืองจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีขอไดเปรียบกวาวัสดุชนิดอื่น คือ  มีความโปรงแสง งายตอการผลิต และสามารถเพ่ิม
คุณสมบัติการกำบังรังสีโดยการเพ่ิมสารที่มีความหนาแนนสูงลงในองคประกอบแกวได (N. Chanthima et al, 2013)  

คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล คาเลขอะตอมยังผล และคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล เปนปริมาณที่สำคัญใน
การศึกษาอันตรกริยาของรังสีแกมมาตอสสาร เน่ืองจากปริมาณเหลาน้ีสามารถนำไปใชในการแกปญหาทางฟสิกสรังสีและเปนที่ใช
กันอยางกวางขวางในหลายๆ ดาน (Singh, et al, 2008) ดังน้ันจึงจำเปนที่จะตองศึกษาอันตรกริยาตางๆ และเพ่ืองายตอการศึกษา
ในงานวิจัยนี้จึงไดเลือก โปรแกรม Phy-X มาใชเพื่อคำนวณหาอันตรกริยาตางๆ โดยที่ โปรแกรม Phy-X เปนซอฟตแวรที่ใชกัน
อยางแพรหลายในงานดานวิทยาศาสตร การแพทย และวิศวกรรมวัสดุ เพราะซอฟตแวรดังกลาวสามารถใชตรวจสอบและรายงาน
ผลขอมูลของการดูดกลืนรังสีแกมมาในวัสดุตางๆ ซึ่งนำมาสามารถคำนวณสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และอันตรกิริยายอย
ตางๆของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมได และสามารถใชไดฟรีจากเว็บไซต https://phy-x.net/ (Y. Al-Hadeethi, et al, 

2020)  

งานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตจากสูตร  (72.5-x)B2O3 : 

xGa2O3 :27.5Gd2O3 เมื่อ x = 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยคำนวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 

0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต เพ่ือคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล คาเลขอะตอมยังผล และคาความหนาแนน
อิเล็กตรอนยังผล และนำผลที่ไดไปประยุกตใชเพ่ือเตรียมเปนวัสดุสำหรับพัฒนาวัสดุกำบังรังสีตอไป  

2. ทฤษฎี
ในงานวิจัยนี้ไดทำการศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต โดยการคำนวณจาก

โปรแกรม Phy-X ซึ่งเปนฐานขอมูลที ่สามารถคำนวณสัมประสิทธิ ์การลดทอนเชิงมวล และอันตรกิริยายอยตางๆของธาตุ 

สารประกอบ หรือสารผสม เชน การเกิดอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริก อันตรกิริยากระเจิงแบบอินโคฮีเรนท อันตรกิริยากระเจิงแบบ
โคฮีเรนทและอันตรกิริยาแพรโพรดักชัน เปนตน โดยสามารถหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลไดจากสมการที่ 1 (Kirdsiri et 
al., 2012; Limkitjaroenporn et al., 2012) 

      (1) 

เมื่อ m  คือคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (cm2/g) และ  คือ คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (cm-1) และ 
 คือ ความหนาแนนของตัวกลาง (g/cm2) ซึ่งสามารถคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของธาตุ สารประกอบหรือ

สารผสมได โดยใช โปรแกรม Phy-X ชวยในการคำนวณ โดยสามารถคำนวณไดจากสมการที ่ (2) (Kirdsiri et al., 2012; 

Limkitjaroenporn et al., 2012) 

 (2) 

เมื่อ iW  คือ อัตราสวนโดยน้ำหนักของธาตุหรือสารประกอบ และ ( )m i  คือ คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของ
ธาตุแตละชนิด 

การคำนวณหาคาเลขอะตอมยังผล ซึ่งมีนิยามคือ คาเฉลี่ยของเลขอะตอมในสสารท่ีเปนสารประกอบหรือของผสม ซึ่งอาจ
มีคาไมคงที่ข้ึนกับอันตรกิริยาระหวางโฟตอนจากรังสีตกกระทบของสสารน้ัน นิยามจากสมการ 
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 (3) 

โดย ,t a   คือ ภาคตัดขวางรวมของอันตรกิริยาท้ังหมดตออะตอมซึ่งมีสมการเปน 

(4) 

และ ,t el  คือ ภาคตัดขวางรวมของอันตรกิริยาท้ังหมดตออิเล็กตรอนซึ่งมีสมการเปน 

    (5) 

เมื่อ  AN  คือ เลขอะโวกาโดร มีคาเทากับ 6.02x1023 

iA  คือ เลขมวลของธาตุแตละชนิดในสสาร 
iZ  คือ เลขอะตอมของธาตุแตละชนิดในสสาร 

if  คือ อัตราสวนของอะตอมของธาตุแตละชนิดในสสารตอมวล 1 กรัม กับจำนวนอะตอมท้ังหมดของสสารตอ
มวล 1 กรัม 

การคำนวณคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล สามารถคำนวณไดจากความสัมพันธ 
(6) 

เมื่อ m  คือ คือคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (cm2/g) และ ,t el  คือภาคตัดขวางรวมของอันตรกิริยาทั้งหมดตอ
อิเล็กตรอน 

คา Half Value Layer (HVL) หมายถึงคาความหนาของโลหะหรือวัสดุที่นำมาบังลำรงัสีเอกซแลวทำใหความเขมรังสี
ลดลงเหลือครึ่งเดียวจากเดิม โดยสามารถหาไดจากสมการ (L. Shamshad et al et al., 2017) 

 (7) 

โปรแกรม Phy-x ซอฟตแวรดังกลาวสามารถใชตรวจสอบและรายงานผลขอมูลของการดูดกลืนรังสีแกมมาในวัสดุตางๆ 

ซึ่งนำมาสามารถคำนวณสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล และอันตรกิริยายอยตางๆของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมได(Y. Al-

Hadeethi, et al, 2020)  

วิธีการใชงาน เริ ่มจากเขาไปที่เว็บไซต https://phy-x.net/ จากนั้นกรอกสูตรทางเคมีของสารที่ตองการตรวจสอบ 

ดังเชนในงานวิจัยน้ีคือ (72.5-x)B2O3 : xGa2O3 : 27.5Gd2O3 จากน้ัน สามารถเริ่มกระบวนการคำนวณไดโดยกดที่ปุม Analyze  

และเมื่อโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว โปรแกรมจะนำเสนอขอมูลออกมาในรูปแบบของไฟล Excel และนำขอมูลที่
ไดไปเพ่ือวิเคราะหและใชสรุปผลในข้ันตอไป 

รูปภาพที่ 1 โปรแกรม Phy-x (Y. Al-Hadeethi, et al, 2020) 
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3. ผลการวิจัย
จากการศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตสูตร (72.5-x)B2O3 : xGa2O3 

:27.5Gd2O3 เมื่อ x = 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยคำนวณหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล คาเลขอะตอม
ยังผลและคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 0.015 to 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ผล
จากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล คาเลขอะตอมยังผลและคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล แสดงในรูปภาพที่ 2,3 

และ 4 ตามลำดับ 
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รูปภาพที่ 2 คาสัมประสทิธิ์การลดทอนเชิงมวลของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต       

จากผลการคำนวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลดังแสดงในรูปที่ 2 แสดงถึงคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมี
แนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงพลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ซึ่งเปนชวงพลังงานที่อันตรกิริยาโฟโตอิเลก็ตริก 

(photoelectric effect) เปนอันตรกิริยาหลัก และพบขอบการดูดกลืนรังสีเอกซที่พลังงาน 0.06 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ซึ่ง
สอดคลองกับขอบการดูดกลืนรังสีเอกซของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุแกลเลียมซึ่งเปนสวนประกอบหลักของแกว ในชวงพลังงาน 

0.2 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีแนวโนมลดลงโดยมีอันตรกิริยาการกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท 

(incoherent scattering) เปนอันตรกิริยาหลัก อันตรกิริยาแพรโพรดักชัน (pair production) จะเกิดข้ึนเมื่อพลังงานรังสีแกมมา
เทากับ 1.022 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และเปนอันตรกิริยาหลักเม่ือพลังงานรังสีแกมมามากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ซึ่งเปนผล
ทำใหคาสัมประสิทธิ ์การลดทอนเชิงมวลเพิ ่มขึ ้นเมื ่อพลังงานรังสีแกมมามากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และเมื ่อทำการ
เปรียบเทียบกันพบวาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลที่ความเขมขนของแกลเลียมออกไซดตางกันมีคาใกลเคียงกัน  
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รูปภาพที่ 3 คาเลขอะตอมยังผลของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต 
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รปูภาพที่ 4 คาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต 

จากรูปที่ 3 และ 4 แสดงถึงคาเลขอะตอมยังผลและคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล โดยผลการคำนวณแสดงใหเห็น
ถึงคาเลขอะตอมยังผลและคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลมีแนวโนมเดียวกันกับคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล โดยในชวง
พลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ซึ่งเปนชวงพลังงานท่ีอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริกเปนอันตรกิริยาหลัก คาเลขอะตอม
ยังผลและคาความหนาแนนของอิเล็กตรอนยังผลมีคาลดลงเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดมีคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก เม่ือ
เปอรเซ็นตโดยโมลของแกลเลียมออกไซดมีคาเพ่ิมข้ึน จะเปนผลทำใหเปอรเซ็นตโดยน้ำหนักของแกโดลิเนียมออกไซดซึ่งเปนธาตุที่มี
น้ำหนักโมเลกุลมากสุดในแกวมีคาลดลง สงผลทำใหคาความหนาแนนลดลงจึงเปนผลทำใหอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริกลดลงเมื่อ
ความเขมขนของแกลเลียมออกไซดมีคาเพิ่มขึ้น สำหรับในชวงพลังงานที่มากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต คาความหนาแนนของ
อิเล็กตรอนยังผลมีแนวโนมลดลงเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดมีคาเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นจำนวนของอิเล็กตรอนที่เกิดอันตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

360 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



กิริยาตอมวลของแกวมีแนวโนมลดลงในชวงพลังงานน้ี แตคาเลขอะตอมยังผลในชวงพลังงานที่มากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลตมี
คาเพ่ิมข้ึนเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดมีคาเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นจำนวนของอิเล็กตรอนที่เกิดอันตรกิริยาตออะตอมของ
แกวเพ่ิมข้ึนในชวงพลังงานน้ี 
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รูปภาพที่ 5 คา Half Value Layer (HVL)ของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต 

คา Half Value Layer (HVL) ของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตเปรียบเทียบเปรียบกับวัสดุกำบังรังสี เชน กระจก 

(window glass) และคอนกรีต (ordinary concrete) ที่พลังงาน 0.662 เมกะอิเล็กตรอนโวลต แสดงดังรูปภาพที่ 5 พบวา คา
HVL ของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตมีคาลดลงตามความเขมขนที่เพ่ิมข้ึนของแกลเลียมออกไซด และจากการเปรียบเทียบกับ
วัสดุกำบังรังสี พบวา ทุกความเขมขนของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต คา HVL มีคานอยกวาวัสดุกำบังรังสีดังกลาว แสดงให
เห็นวาเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุกำบังรังสี แกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตมีความสามารถในการกำบังรังสีไดดีกวา ในทุกความ
เขมขน แสดงถึงคุณสมบัติที่สามารถนำไปประยุกตใชงานเปนวัสดุกำบังรังสีแกมมาได 

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรต โดยการคำนวณจากโปรแกรม Phy-X 

ระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ผลจากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล คาเลขอะตอมยังผล
และคาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผล มีแนวโนมเดียวกันคือ มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วในชวงพลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต ซึ่งเปนชวงพลังงานท่ีอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริก (photoelectric effect) เปนอันตรกิริยาหลัก และพบขอบการ
ดูดกลืนรังสีเอกซที่พลังงาน 0.06 เมกะอิเล็กตรอนโวลต สอดคลองกับขอบการดูดกลืนรังสีเอกซของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุ
แกลเลียมซึ่งเปนสวนประกอบหลักของแกว ในชวงพลังงาน 0.2 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต มีแนวโนมลดลงโดยมีอันตรกิริยาการ
กระเจิงแบบอินโคฮีเรนท (incoherent scattering) เปนอันตรกิริยาหลัก และมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อพลังงานมากกวา 2 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต ซึ่งอันตรกิริยาแพรโพรดักชันเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานนี้ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันพบวาคา
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีคาใกลเคียงกันสำหรับทุกความเขมขนของแกลเลียมออกไซด คาความหนาแนนอิเล็กตรอนยังผลมี
คาลดลงเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพ่ิมข้ึน และคาเลขอะตอมยังผลมีคาลดลงเม่ือความเขมขนของแกลเลียมออกไซด
เพ่ิมข้ึนที่พลังงาน 0.015 ถึง 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และมีคาเพ่ิมข้ึนเมื่อความเขมขนของแกลเลียมออกไซดเพ่ิมข้ึนที่พลังงาน 

มากกวา 0.2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และจากการเปรียบเทียบการเกิดอันตรกิริยาของแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตที่ความ
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เขมขนตางๆ พบวาแกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตท่ีความเขมขน 25 เปอรเซ็นตโดยโมล มีการเกิดอันตรกิริยามากท่ีสุด แสดงถึง
คุณสมบัติในการกำบังรังสีไดมากที่สุดดวย และเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุกำบังรังสีเชน กระจก (window glass) และคอนกรีต 

(ordinary concrete) พบวา แกวแกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตมีความสามารถในการกำบังรังสีไดดีกวา แสดงใหเห็นวาแกว
แกลเลียมแกโดลิเนียมบอเรตสามารถนำไปประยุกตใชงานเปนวัสดุกำบังรังสีแกมมาได 
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การศึกษาคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในระบบแกวซิลเิกตท่ีเจือดวยบิสมัทออกไซด 

แบเรียมออกไซดและตะก่ัวออกไซด ระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

โดยใชโปรแกรม Phy-X 

ศุภกิตต์ิ ยลพันธ1,2, จักรพงษ แกวขาว1,2 และ พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ1,2*

1ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: golfpo@hotmail.com

บทคดัยอ  

งานวิจัยน้ีไดศึกษาพารามิเตอรทางรังสีไดแก คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor ในระบบแกว ซิ
ลิเกตเจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซด และตะกั่วออกไซดจากสูตร 20RmOn: 80SiO2 (เมื่อ RmOn คือ Bi2O3, BaO และ 
PbO) โดยคำนวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ผลการคำนวณพบวาคา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของบิสมัทออกไซดมีคามากที่สุด รองลงมาคือตะกั่วออกไซด และบิสมัทออกไซด ในสวนของคา 
buildup factors คา EBF และ EABF ของแกวทั้ง 3 ชนิดมีคาต่ำ ในชวงพลังงาน 0.15 ถึง 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และสำหรับ
ในชวงพลังงานมากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต พบวาเปนชวงพลังงานที่เกิดอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กตริก (photoelectric 

effect) และแพรโพรดักชัน (pair production) เปนอันตรกิริยาหลัก ตามลำดับ ในขณะท่ีชวงพลังงาน 0.1 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอน
โวลต คา exposure buildup factors (EBF) และ energy absorption buildup factor (EABF) ของแกวมีแนวโนมสูงมากข้ึน
เน่ืองจากมีการเกิดอันตรกริยาการกระเจิงแบบคอมปตัน (Compton scattering) และผลจากการเปรียบเทียบการเกิดอันตรกิริยา
ตางๆของแกวทั้ง 3 ชนิด พบวา แกวที่มีการเกิดอันตรกิริยามากที่สุดคือแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด รองลงมาคือตะกั่ว
ออกไซด และตำท่ีสุดคือแบเรียมออกไซด 

คำสำคัญ: พารามิเตอรทางรงัสี, แกวซิลิเกต, คาสัมประสทิธ์ิการลดทอนเชิงมวล, โปรแกรม Phy-X 
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The Study of Buildup Factor in the Silicate Glass System Doped with Bismuth 

Oxide, Barium Oxide and Lead Oxide in Energy Range from 0.015 to 15 MeV 

using the Phy-X Program 
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Abstract  

In this research, the mass attenuation coefficients and buildup factor had been investigated in the 

silicate glass system doped with bismuth oxide barium oxide and lead oxide in compositions of 20RmOn: 80SiO2

(where RmOn are Bi2O3, BaO, and PbO) were computed by the Phy-X program in the energy range 0.015 to 15 

MeV. From calculated results, the mass attenuation coefficients value of glasses doped with bismuth oxide was 

higher than barium oxide and lead oxide. The buildup factor of all glasses shows the low value of EBF and 

EABF at the energy range 0.15 to 1 MeV and beyond 2 MeV, was found that the photoelectric effect and pair 

production is a major interaction. While, the EBF and EABF values were higher at energy range 0.1 to 2 MeV, 

due to the Compton scattering effect is a major interaction. As a result of comparing the interaction of the 

three types of glass, it was found that the glass with the most interaction was bismuth oxide-doped silicate 

glass. Followed by the lead oxide, and the lowest is barium oxide. 

Keywords: radiation parameters, silicate glass, mass attenuation coefficients, the Phy-X Program 
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1. บทนำ
วัสดุแกวเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมะสมสำหรับใชในงานบางประเภทเน่ืองจากมีคุณสมบัติที่โปรงแสง ดังน้ันจึงถูกเลือก

นำมาใชสำหรับเปนวัสดุในการกำบังรังสีในงานดานตางๆ เชน คลินิกทันตกรรม หองปฏิบัติการรังสี หรือแมกระทั่ง ในโรงไฟฟา
นิวเคลียร ซึ่งไดรับความสนใจมากจากนักวิจัย (Esra Kavaz et al., 2018) ในการกำบังรังสีจำเปนตองใหรังสีน้ันเกิดอันตรกิริยากับ
วัสดุน้ันๆใหไดมากท่ีสุด ดังน้ันจึงจำเปนตองศึกษาเก่ียวกับอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารตางๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกำบัง
รังสี (N. Singh et al., 2006) 

การศึกษาคา Buildup factor เปนคาท่ีแสดงถึงอัตราสวนระหวางรังสีทั้งหมดท่ีเขาสูหัววัดซึ่งเปนปริมาณรังสีจริงท่ีใชใน
การประยุกตวัสดุกำบังรังสีในดานตางๆ กับรังสีที่เปนลำรังสีซึ่งเกิดจากการ collimate เขาสูหัววัดรังสีซึ่งเปนคาที่ไดจากการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ (K. Singh et al., 2013) โดยคา buildup factor มี 2 ชนิด คือ energy absorption buildup factor 

(EABF) และ exposure buildup factor (EBF) โดย EABF คือคา buildup factor ที่เกิดจากการสูญเสียพลังงานของรังสีในเน้ือ
ของวัสดุ และ EBF เปนคา buildup factor ในอากาศหลังจากการถูกกำบังดวยวัสดุกำบังรังสี (Esra Kavaz et al., 2018) 

งานวิจัยนี ้ไดมีการศึกษาแกวจากสูตร 20RmOn: 80SiO2 (เมื ่อ RmOn คือ Bi2O3, BaO, และ PbO)  โดยคำนวณจาก
โปรแกรม Phy-X ซึ่งเปนซอฟตแวรที่สามารถคำนวณสมบัติการกำบังรังสีของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมๆได (Y. Al-

Hadeethi, et al, 2020) คา Buildup factor ของแกวตัวอยางไดถูกศึกษาในระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอน
โวลต ผลที่ไดสามารถนำไปประยุกตใชสำหรับวัสดุในการกำบังรังสีตอไป  

2. ทฤษฎี
 2.1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล 

คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมสามารถหาไดโดยใชโปรแกรม Phy-X ชวยในการ
คำนวณ โดยสามารถคำนวณไดจากสมการ (Kirdsiri et al., 2012; Limkitjaroenporn et al., 2012) 

      (1) 

เมื่อ iW  คือ อัตราสวนโดยน้ำหนักของธาตุหรือสารประกอบ และ ( )m i  คือ คาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของ
ธาตุแตละชนิด 

2.2 ทฤษฎี Buildup Factor 

การดูดกลืนรังสีของวัสดุมีปรากฏการณหลักคือ โฟโตอิเล็กตริก (photoelectric) การกระเจิงคอมปตัน (Compton 

scattering) และ แพรโพรดักชัน (pair production) ซึ่งสงผลทําใหรังสีลดลงเมื่อผานเขาไปในเนื้อของวัสดุหรือสสาร เมื่อรังสี  
เคลื่อนที่ผานไปยังเนื้อของสสาร รังสีจะสามารถเคลื่อนผานไดหลายลักษณะ คือ พุงผานไปยังเนื้อของสสารแลวเขาสูหัววัดรังสี 
ซินทิเลชันโดยตรง หรือรังสีอาจจะเกิดการกระเจิงจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งสงผลใหคาทางการทดลองนั้นมีความ
คลาดเคลื่อน จึงจําเปนตองใชคา Buildup Factor ซึ่งชวยแกไขขอผิดพลาดได 

โดยเริ่มจากการคำนวณหาคา equivalent atomic number (Zeq) ซึ่งเปนคาที่อธิบายถึงอัตราสวนของการกระเจิง
คอมปตันเทียบกับคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลโดยสามารถคำนวณไดจากสมการ 

    (2)

เมื ่อ Z1 และ Z2 คือ จำนวนอะตอมของธาตุ ซึ่งสอดคลองกับอัตราสวนของ R1 และ R2 ตามลำดับ และ R คือ คา
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของการกระเจิงคอมปตันตอคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลทั้งหมด (M.I. Sayyed et al.,2017) 
และคา Zeq ถูกนำมาคำนวณโดยใชวิธี G–P fitting parameter ในชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ดังสมการ 
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    (3)

นอกจากน้ีจะหาคา EBF และ EAEF ไดโดยใชพารามิเตอร (b, c, a, Xk, and d) ซึ่งไดจากโปรแกรม Phy-X (Erdem Şakar et 

al., 2020) 

1
1

1
1 1 (4) 

(5) 

  (6) 

โปรแกรม phy-x เปนซอฟตแวรที่สามารถคำนวณสมบัติการกำบังรังสีของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมตางๆ โดยมี
วิธีการใชงานดังน้ี 

ข้ันตอนแรก เขาไปท่ีเว็บไซต https://phy-x.net/ เพ่ือเริ่มการใชงาน จากน้ันนำสูตรทางเคมีของแกวที่ตองการวิเคราะห
กรอกลงในชอง Chemical Composition  

จากน้ัน กดที่ปุม Analyze เพ่ือเปนการเริ่มกระบวนการวิเคราะหขอมูลของตัวโปรแกรม 

เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการวิเคราะหขอมูล โปรแกรมจะทำการนำเสนอขอมูลออกมาในรูปของไฟล excel และสามารถนำ
ผลที่ไดมาสรุปและใชสำหรับงานวิจัยในข้ันตอไป 

รูปภาพที่ 1 โปรแกรม Phy-x (Y. Al-Hadeethi, et al, 2020) 

3. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพารามิเตอรทางรังสีในระบบแกวซิลิเกตเจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะก่ัวออกไซดจาก

สูตร 20RmOn: 80SiO2 (เมื่อ RmOn คือ Bi2O3, BaO, และPbO) โดยการคำนวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 0.015

ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

ในรูปภาพที่ 2 แสดงการเปรียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลระหวางบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่ว
ออกไซด ซึ่งสามารถบอกถึงความนาจะเปนของโอกาสการเกิดอันตรกิริยาในวัสดุ พบวาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแกว
ที่เติมบิสมัทออกไซดจะมีคามากที่สุด รองลงมาคือ ตะกั่วออกไซด และแบเรียมออกไซด ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากมวลโมเลกุลของ
บิสมัทออกไซดมีคามากที่สุด เมื่อเติมในระบบแกวซิลิเกตจึงสงผลใหมีโอกาสท่ีจะเกิดอันตรกิริยามากท่ีสุดและทำใหแกวตัวอยางมี
คุณสมบัติการปองกันรังสีที่สูงมากข้ึนดวย 
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รปูภาพที่ 2 คาสัมประสทิธิ์การลดทอนเชิงมวลของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด 

ในรูปภาพที่ 3 แสดงการเปรียบคา equivalent atomic number (Zeq) ของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด 

แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด ซึ่งพบวา ในชวงพลังงาน 0.1 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต คา Zeq ของแกวที่เติมดวยบิสมัท
ออกไซดและตะกั่วออกไซดมีคาสูง และสำหรับแกวที่เติมดวยแบเรียมออกไซดพบวามีคาสูงในชวงพลังงาน 0.04 ถึง 2 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต เน่ืองมาจากเกิดอันตรกริยาการกระเจิงแบบคอมปตันสูงในชวงพลังงานน้ี (Y.S. Rammah et al., 2013) และเมื่อ
นำมาเปรียบเทียบกันพบวาคา Zeq ของแกวที่เติมดวยบิสมัทออกไซดมีคาสูงที่สุด เนื่องมาจากการเกิดอันตรกิริยาของแกวที่เติม
บิสมัทออกไซดมีคาสูงท่ีสุดสอดคลองกับผลของคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล  
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รูปภาพที่ 3 คา equivalent atomic number ของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด 

ในรูปที่ 4 และ 5 แสดงคา exposure buildup factors (EBF) และ energy absorption buildup factor (EABF) ของ
แกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด พบวา ในชวงพลังงาน 0.15 ถึง 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

คา EBF และ EABF ของแกวทั้ง 3 ชนิดมีคานอย ผลเน่ืองมาจากการเกิดอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กตริก (photoelectric effect) 

ซึ่งเปนอันตรกิริยาหลัก เชนเดียวกับในชวงพลังงานมากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต พบวาคา EBF และ EABF ของแกวชนิดมีคา
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นอยเชนกัน ซึ่งเปนชวงพลังงานท่ีอันตรกิริยาแพรโพรดักชัน (pair production) เปนอันตรกิริยาหลัก โดยสาเหตุที่สงผลใหคา EBF 

และ EABF มีคานอยลงน้ัน เปนผลมาจากการดูดกลืนรังสีไดอยางสมบูรณ สำหรับในชวงพลังงาน 0.1 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

คา EBF และ EABF ของแกวจะมีแนวโนมสูงมากขึ ้นเนื ่องจากมีการเกิดอันตรกริยาการกระเจิงแบบคอมปตัน (Compton 

scattering) สูงในชวงพลังงานน้ี ซึ่งทำใหเกิดการกระจายตัวของโฟตอนสงผลใหมีการดูดซึมโฟตอนที่ไมสมบูรณแตก็ยังชวยลด
ความเขมของโฟตอน สงผลใหคา EBF และ EABF มีคาสูงตามไปดวย และในชวงพลังงาน 0.08 เมกะอิเล็กตรอนโวลต จะเห็นวา
แนวโนมของคา EBF และ EABF มีคาสูงมาก ซึ่งพบวาเกิดจากขอบการดูดกลืนรังสีเอกซซึ่งสอดคลองกับขอบการดูดกลืนรังสีเอกซ
ของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุบิสมัท แบเรียมและตะก่ัว ตามลำดับ (M.I. Sayyed et al.,2017) 
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รูปภาพที่ 4 คา exposure buildup factors ของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่วออกไซด 

ในชวง 1-40 mfp 
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รูปภาพที่ 5 energy absorption buildup factor ของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะกั่ว
ออกไซด ในชวง 1-40 mfp 

ในรูปที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบคา EBF และ EABF ของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะก่ัว
ออกไซด พบวาคาทั้ง 2 คา มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากผลของการกระเจิงของรังสี ซึ่งสอดคลองกับผลของการ
กระเจิงแบบคอมปตันซ่ึงเปนอันตรกิริยาหลัก และจากการสังเกตแนวโนมของการเกิดอันตรกิริยาซ่ึงสงผลถึงความสามารถในการ
กำบังรังสีของแกวทั้ง 3 ชนิด พบวาแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซดมีคามากท่ีสุด รองลงมาคือตะกั่วออกไซด ตามลำดับ 
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รปูภาพที่ 6 เปรียบเทียบคา EBF และ EABF ของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะก่ัวออกไซด 

ในชวง 20 mfp 

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพารามิเตอรทางรังสีในระบบแกวซิลิเกตเจือดวยบิสมัทออกไซด แบเรียมออกไซดและตะก่ัวออกไซด โดย

การคำนวณจากโปรแกรม Phy-X ระหวางชวงพลังงาน 0.015 ถึง 15 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ผลจากการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนเชิงมวลพของแกวทั้ง 3 ชนิด พบวา แกวซิลิเกตเจือดวยบิสมัทออกไซดมีคามากท่ีสุด รองลงมาคือตะกั่วออกไซด และบิสมัท
ออกไซด ตามลำดับ ในสวนของคา buildup factors คา EBF และ EABF ของแกวทั้ง 3 ชนิดมีคาต่ำ ในชวงพลังงาน 0.15 ถึง 1 

เมกะอิเล็กตรอนโวลต เชนเดียวกับในชวงพลังงานมากกวา 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต พบวา คา EBF และ EABF ของแกวชนิดมีคา
ต่ำเชนกัน ซึ่งเปนชวงพลังงานที่อันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กตริก (photoelectric effect) และแพรโพรดักชัน (pair production) 

เปนอันตรกิริยาหลัก ตามลำดับ ในขณะท่ีชวงพลังงาน 0.1 ถึง 2 เมกะอิเล็กตรอนโวลต คา EBF และ EABF ของแกวจะมีแนวโนม
สูงมากขึ ้นเนื ่องจากมีการเกิดอันตรกริยาการกระเจิงแบบคอมปตัน (Compton scattering) สูงในชวงพลังงานน้ี และในชวง
พลังงาน 0.08 เมกะอิเล็กตรอนโวลต จะเห็นวาแนวโนมของคา EBF และ EABF มีคาสูงมาก ซึ่งพบวาเกิดจากขอบการดูดกลืนรังสี
เอกซซึ่งสอดคลองกับขอบการดูดกลืนรังสีเอกซของอิเล็กตรอนในชั้น K ของธาตุบิสมัท แบเรียมและตะก่ัว ตามลำดับ  และจากการ
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เปรียบเทียบคา EBF และ EABF ของแกวของแกวทั้ง 3 ชนิด พบวาอัตราการเกิดอันตรกิริยาของแกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัท
ออกไซดพบวามีคามากท่ีสุด รองลงมาคือตะก่ัวออกไซด ตามลำดับ ดังน้ันจากการศึกษาพารามิเตอรทางรังสีตางๆ จึงสามารถสรุป
ไดวา แกวซิลิเกตที่เจือดวยบิสมัทออกไซดมีความสามารถในการกำบังรังสีไดดีที่สุดรองลงมาคือ แบเรียมออกไซดและตะก่ัวออกไซด 
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การใชอินโฟกราฟกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคงทน 

ในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง มวล แรง และกฎการเคล่ือนที่  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

อดิศา ขุมทอง1, นิชานันท แสงมาศ1 อุสรา ปเสือ1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1* และมัทนี เสียงเสนาะ2 

1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
2กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม 

*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมท่ีเรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุม
ที่เรียนรูแบบปกติ และศึกษาความคงทนในการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน  
ศรีวิชัยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
จำนวน 38 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื ่องมือที่ใชในการวิจัย คือ สื่ออินโฟกราฟก 
เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาทีของกลุมตัวอยางแบบอิสระ (t-test for independent samples) และการทดสอบคาทีของ             
กลุมตัวอยางแบบไมอิสระ (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยพบวา  

1. นักเรียนกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่อง มวล แรงและกฎการ เคลื่อนที่สูงกวา
นักเรียนกลุมที่เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกมีความคงทนในการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: อินโฟกราฟก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู 
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The Using Infographic to Development of Learning Achievement and 

Learning Retention for Mass, Force and Law of Motion Lesson in 

Physics of Grade 10 Students at Sriwichaiwithaya School 
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Abstract 

This research aimed to: 1) compare students’ learning achievement of learning activities through 

infographic group and normal learning activities group 2) study the learning retention for mass, force and 

law of motion lesson in Physics of Grade 10 students after learning activities through infographic.  

Samples were 38 Grade 10 students studying in first semester of the academic year of 2020 at 

Sriwichaiwithaya School under Secondary Education Service Area Office 9, Muang District, Nakhon Pathom 

Province. The samples were chosen by purposive sampling. Research tools were infographic media about 

the topic of mass, force and law of motion, achievement test. The statistics used in the research were 

percentage, mean, standard deviation, t-test for independent samples, and t-test for dependent samples.  

It was found that 1) the students’ learning achievement of learning activities through infographic 

group was higher than that normal learning activities group at the statistical significance level of .05. 2) The 

students undergo the learning management by infographic achieved the retention in Physics at the statistical 

significance level of .05. 

Keywords: Infographic, Learning achievement, Learning retention 
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1. บทนำ
ในปจจุบันนับตั้งแตกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนตนมา โลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอยางอยางรวดเร็วมาก 

หลายสิ่งหลายอยางทำใหวิถีชีวิตของมนุษยเปลี่ยนไป ซึ่งเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในดานตาง ๆ มากขึ้น ทั้งดานการแพทย 
การสื่อสาร การดำเนินชีวิต ทำใหมีความคลองตัวและความสะดวกเร็วมากขึ้น รวมทั้งมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากในระบบ
การศึกษาอีกดวย มีการนำเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาใชโดยประยุกตใหเกิดประโยชนในดานการศึกษา เชน การจัดการเรียน 
การสอน เพื่อใหการศึกษาการเรียนการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชวยใหการศึกษามีการพัฒนาและเติบโตไป
ในวงกวาง ซึ่งมีขอดีคือเปนการลดความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษาไดเปนอยางมาก โดยสรางความเทาเทียมในการเขาถึง
ขอมูลความรูนั่นเอง  

การนำเสนอขอมูลหรือสารสนเทศ เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหาของผูบรรยายไปยังผู ฟงหรือผูชม  ดังนั้น 

จึงมีบทบาทสำคัญอยางมาก สื่อท่ีดีจะชวยใหการถายทอดเน้ือหาสาระทำไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูฟงและผูชมจะสามารถจดจำ
เนื้อหาสาระไดนานและเขาใจในเนื้อหาไดดีมากขึ้น ซึ่งในอดีตมนุษยไดพยายามใชเทคโนโลยีในยุคนั้นนำเสนอขอมูล เชน              
การเขียนภาพในผนังถ้ำถือเปนการใชเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเครื่องมือที่ใชเขียน ขูดขีดใหเปนรอย หรือแมแตดินสีที่ใชเขียน 
การนำเสนอนั้นยังเปนหลักฐานคงทนใหมนุษยในปจจุบันไดศึกษา ซึ่งในปจจุบันมีการนำเสนอขอมูลหรือสารสนเทศ
หลากหลายรูปแบบ ทำใหรูปแบบของการนำเสนอสื่อตาง ๆ มีมากขึ้นดวย ทั้งสื่อที่เปนรูปแบบสิ่งพิมพ เทปเสียงและวีดิทัศน 
สิ่งสำคัญในการนำเสนอขอมูลตองเปนรูปแบบที่เขาใจงาย ในปจจุบันการสื่อสารหรือนำเสนอขอมูลที่สั้น กระชับและสามารถ
เขาใจความหมายที่ตองการจะนำเสนอไดทันที และมีภาพประกอบที่ดูนาสนใจ ทำใหเกิดการรับรูขอมูลไดดีกวา เนื่องจาก
คนเราชอบและจดจำภาพสวยไดมากกวาการอาน จึงทำใหเกิดการนำเสนอในรูปแบบใหม เชน อินโฟกราฟก ( Infographic) 

ซึ่งเปนสื่อที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบัน และเปนที่นิยมในโลกของสื่อสังคมออนไลน เนื่องจากเขาใจเนื้อหาและ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว  

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟสิกสที่ผานมา ผูสอนสวนใหญใชวิธีการสอนที่เนนการบรรยายและจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนที่เนนตัวเนื้อหาเสียสวนใหญ ใชหนังสือหรือชุดกิจกรรมที่มีเนื้อหาเยอะเกินไป รูปภาพประกอบมีไมมากนัก 
จึงไมคอยดึงดูดความสนใจสำหรับผูเรียนท่ีไมคอยชอบเน้ือหาท่ีมีแตตัวหนังสือ สงผลใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย และไมสนใจ
บทเรียน ผูเรียนจึงไมเกิดมโนมติ ไมเกิดการเรียนรู ในเรื่องที่เรียนและไมสามารถนำกฎเกณฑตาง ๆ ไปใชไดอยางถูกตอง 
ทำใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนฟสิกสที่ตามมาอยางหลีกเลีย่งไมได และทำใหทัศนคติของผูเรียนท่ีมีตอวิชาฟสิกสจะคิดวา
เปนวิชาที่ยาก  

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอขอมูลแบบอินโฟกราฟก ซึ่งเปนการนำขอมูลที่เปน
ตัวหนังสือจำนวนมาก มาจัดรูปแบบและสื่อสารดวยภาพ ชวยดึงดูดความสนใจไดดีและสรางความเขาใจไดงายมากขึ้น 
ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการนำสื่ออินโฟกราฟกมาเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟสิกส เรื่อง มวล 
แรง และกฎการเคลื่อนที่ ซึ่งจะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สงผลใหผู เรียนสนใจเนื้อหามากข้ึน 
และผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสใหมีคุณภาพตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมที่เรียนรูแบบปกติ
2.2 เพื ่อศึกษาความคงทนในการเรียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื ่อนที ่ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4    

หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 นักเรียนกลุมที่เรียนรู จากอินโฟกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่สูงกวา  

กลุมที่เรียนรูแบบปกติ
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3.2 นักเรียนที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่หลั งเรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดสอบหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห ไมแตกตางกัน

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ตำบลวังตะกู  

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 3 หองเรียน ซึ่งเปนแผนการเรียนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร มีนักเรียนทั้งหมด 125 คน

4.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4/1 จำนวน 38 คน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ดวยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือนักเรียนเลขที่คูจัดการเรียนรูดวยสื่ออินโฟกราฟก นักเรียนจำนวน 19 คน และกลุมนักเรียน  

เลขท่ีคี่จัดการเรียนรูแบบปกติ นักเรียนจำนวน 19 คน 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ อินโฟกราฟกเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ วิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่ออินโฟกราฟก แผนการจัดการเรียนรูปกติ อินโฟกราฟกเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ 
วิชาฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ ใชเปนแบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบความคงทนหลังจากทดสอบหลังเรยีนไปแลว 2 สัปดาห 
ขั้นตอนในการสราง คือ วเิคราะหจุดประสงคการเรียนรู สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหมีความสอดคลองกับ
เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู นำไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 3 คน เพื่อวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

จากนั้นปรุบปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และจัดทำแบบทดสอบฉบับจริง 
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ภาพท่ี 1 อินโฟกราฟก เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยนี้เปนการทดลองแบบแผนการวิจัยที่ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือการเปรียบเทียบการทดสอบหลังเรียน 
ซึ่งในท่ีนี่หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง สำหรับขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
มีดังนี้ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดไว คือ กลุมทดลอง ผูวิจัยทำการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรู
ดวยสื่ออินโฟกราฟก ระยะเวลาท่ีใชสอนจำนวน 2 คาบ เนื้อหาที่ใชสอนคือ มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ สวนกลุมควบคุม 
ผูวิจัยทำการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ระยะเวลาที่ใชสอนจำนวน 2 คาบ เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรู
เหมือนกับกลุมทดลอง ทดสอบหลังเรียน (posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรงและกฎการ
เคลื่อนที่ กับนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยขอสอบชุดเดียวกัน หลังจากนักเรียนกลุมทดลองทำการทดสอบไปแลว 
2 สัปดาห ผูวิจัยจึงทำทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับ
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แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรปู และ
นำขอมูลมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุป และอภิปรายผลการทดลอง 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 นำขอมูลที ่เก็บรวบรวมไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่  
มาวิเคราะห ดังนี ้

1. วิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื ่อนที่  ของนักเร ียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมที่เรียนรูแบบปกติ โดยใชคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่หลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
มาคำนวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test for independent samples) โดยนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชสื่ออินโฟกราฟกจะตองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่หลังเรียน
เฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติตามสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 

2. วเิคราะหความคงทนในการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังไดรับ
การจัดการเรียนรู โดยใชอินโฟกราฟก โดยใชคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรื ่อง มวล แรง และ           
กฎการเคลื่อนที่หลังเรียน (Posttest) กับคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดสอบหลังเรียนไปแลว 
2 สัปดาหมาคำนวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ( t-test for dependent samples)        
ถาคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่  หลังเรียน (Posttest) กับคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดสอบหลังเรียนไปแลว  2 สัปดาหไมแตกตางกัน แสดงวานักเรียน         
กลุมทดลองมีความคงทนในการเรียนรูตามสมมติฐานที่ตัง้ขึ้น 

5. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การใชอินโฟกราฟกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาฟสิกส 

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ  
ของตาราง ดังตอไปนี ้

5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมที่เรียนรูแบบปกติ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมท่ีเรียนรูแบบปกติ โดยใชคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่หลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมาคำนวณหาคาเฉลี่ย
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test for independent samples) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ระหวาง
กลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมที่เรียนรูแบบปกติ 

กลุม จำนวน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t Sig. 

กลุมที่เรยีนรูจากอินโฟกราฟก 
(กลุมทดลอง) 19 20 17.21 1.032 

4.405 .000 
กลุมที่เรยีนรูแบบปกต ิ

(กลุมควบคุม) 19 20 15.26 1.628 
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จากตารางที่ 1 พบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมที่เรียนรูแบบปกติ กลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 17.21 และกลุมที่เรียนรูแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.26 แสดงวานักเรียนกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่สูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

5.2 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก 

การศึกษาความคงทนในการเรียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื ่อนที ่ ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก โดยใชคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และ
กฎการเคลื่อนที่หลังเรียน (Posttest) กับคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดสอบหลังเรียนไปแลว 
2 สัปดาหมาคำนวณหาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที ( t-test for dependent samples) 

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกกับหลังการสอบไปแลว 2 สัปดาห 

การทดสอบ จำนวน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Sig. 

หลังเรียน 19 20 17.21 1.032 
.567 .578 

หลังสอบ 2 สัปดาห 19 20 17.11 .658 

จากตารางที ่ 2 พบวา การศึกษาความคงทนในการเรียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื ่อนที ่ ของนักเรียน          
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเทากับ 17.21 
และคะแนนเฉลี่ยหลังทดสอบไปแลว 2 สัปดาหเทากับ 17.11 แสดงวานักเรียนที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนหลังเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดสอบหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาหไมแตกตางกัน ดังนั้นนักเรียนท่ีไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกมีความคงทนในการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6. สรปุผลและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การใชอินโฟกราฟกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความคงทน ในการเรียนวิชาฟสิกส  

เรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล ดังนี ้
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ระหวางกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกและกลุมที่เรียนรูแบบปกติ  พบวานักเรียนกลุมที่เรียนรูจากอินโฟกราฟกมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่สูงกวานักเรียนกลุมที่เรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จึงเหมาะสมในการนำไปใชในการทบทวนความรูเปนรายบุคคลและนอกเวลาเรียน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ คมสันต 
จันนคร และสุรวีร เพียรเพชรเลิศ (2563) ไดศึกษาการพัฒนาอินโฟกราฟกบน Google Classroom วิชาศาสนาสากล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดระฆังผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนาสากลหลัง
เรียนดวยสื่ออินโฟกราฟกบน Google Classroom สูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. การศึกษาความคงทนในการเรียนเรื ่อง มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4
หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟก พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกมีความคงทน  
ในการเรียนรู  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 อาจเปนเพราะอินโฟกราฟกนั ้นชวยใหเขาใจเร ื ่องราวตาง ๆ 
ไดอยางงายดายยิ่งขึ้น อาจจะดีตอการจดจำของนักเรียน สงผลใหองคความรูยังคงอยูในความจำระยะยาว และนักเรียน
สามารถเรียกคืน (retrieval) ไดโดยงาย หลังจากท่ีไดผานการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกไปแลว ดังนั้นอินโฟกราฟกจึงสงผลตอ
ความคงทนในการเรียนรู 
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7. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชอินโฟกราฟกกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชอินโฟกราฟกที่มี โทนสีหรือชุดสีที่แตกตางกัน สงผลตอ
การเรียนรูของนักเรียนหรือไม 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู โดยใชอินโฟกราฟกแบบภาพนิ ่งกับอินโฟกราฟกแบบ
ภาพเคลื่อนไหว 

8. เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร ฟสิกส ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เลม 1. 

กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
คมสันต จันนคร, สรุวีร เพียรเพชรเลิศ. (2563). การพัฒนาส่ืออินโฟกราฟก บน Google Classroom   

วิชาศาสนาสากล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง. วิทยานิพนธ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง. คนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2563 จาก http://psneu.neu.ac.th/ 

neunic/home/journal_file/424.pdf.  
__________. (2561). ปรัชญาจิตวิทยา: บทท่ี 6 การเรียนรู [ความจำ 2]. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

https://pispes2pi.wordpress.com/2018/10/16/pop-6-memory/. (วันท่ีคนขอมูล: 12 กรกฎาคม 2563). 
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การใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเร่ือง การสะทอนและการหักเหของแสง  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

ณัฐภัทร ปนเนตร1*, จุฑารัตน เบญพาด1 ชุติมา ศรีสําราญ1 ศุภรัตน ทัศนเจริญ1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1*

และมัทนี เสียงเสนาะ2 

1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
2กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม 

*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 กอนและ
หลังการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงและการสอนแบบปกติ และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 โดยการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงกับการการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่เรียนวิชาฟสิกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
จํานวน  1 หองเรียน นักเรียน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง แผนการจัดการ เรียนรู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สวนการวิเคราะหขอมูล ใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที 
(t-test for Independent Samples) และ (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 /1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริง และการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริงสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คําสําคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส, วิธีสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง, วิธีสอนแบบปกติ 
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Use of an interactive simulation subject Reflection and Refraction 

of students Grade 11, Srivichaiwittaya School 

Natthaphat Pinnet1*, Jutarat Benpat1, and Chutima Srisamran1 Suparat Tuscharoen1, Kittipong 

Siengsanoh1* and Mattanee Siengsanoh2 
.  

 

1 Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom, 73000, Thailand  
2 Department of Science, Wathuaichorakhe Wittayakhom School, Nakhon Pathom, 73000, 

Thailand 

*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were to (1) compare the students’ learning achievement in Physics 

before and after using an interactive simulation Teaching Method and Traditional Teaching Method, (2) 
compare the students’ learning achievement in Physics before and after using an interactive simulation 

Teaching Method and Traditional Teaching Method and The sample consisted of 16 Grade 11 students from 

1 classes who were studying during 2nd  semester of 2020 academic year at Sriwichaiwithaya School, The 

instruments were interactive simulation, learning plan, a learning achievement test. The data were analyzed 

by using arithmetic mean ( x ), Standard deviation (S.D.), t–test for Independent Samples and t–test for 

Dependent Samples. research results are as followings; 

1) The learning achievement in Physics of Grade 11 students after learning by using an interactive

simulation Teaching Method and Traditional Teaching Method was statistically, significantly higher than before 

learning at .01 level  

2) The students’ learning achievement learning by using an interactive simulation Teaching Method

and Traditional Teaching Method found that learning by using an interactive simulation Teaching Method as 

statistically, significantly higher than learning by using Traditional Teaching Method at .05 level 

Keywords: Learning Achievement in Physics, Using an interactive simulation Teaching Method, Traditional  

Teaching Method 
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1. บทนํา
ปจจุบันการศึกษาถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของบุคคลเปนอยางมากเพราะเปนรากฐานสําหรับ ชวยให

บุคคลสามารถกาวไปถึงความสําเร็จตามที่บุคคลนั้น ๆ ไดคาดหวังเอาไว   ครูผูใหการศึกษาแกเยาวชนมีหนาที่ใหการศึกษา สั่งสอน 
อบรมบมนิสัยใหแกบุคลคลนั้น ๆ ทั้งในดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจและความประพฤติ คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะ
เกี่ยวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปญญา เจตคติ และสภาพ แวดลอมอื่น ๆ กระบวนการเรียน      
การสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมตาง ๆ 
มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจในสิ่งที่ตองการใหรูการสงเสริมใหผูสอนไดเขาใจถึงแนวทางการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง สุมิตร คุณานุกร (2542) ไดใหความหมายของการสอนไววา การสอนมิได
หมายถึง การใหวิชาความรูหรือเนื้อหาเทาน้ันแตยังรวมถึงการชวยใหเด็กไดคิด โดยการถามคําถามเด็ก การแนะนําแนะแนวเพื่อ
ชวยเด็กแกปญหา การใหความชวยเหลือแกเด็กดานตาง ๆ และนอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2552) ยังไดกลาวไววา การสอนคือ 
การที่บุคคลผูหนึ่ง (ครู) นําเอาความรูสึกนึกคิดและชีวิตของตนเองมาเผยแพรใหอีกบุคคลหนึ่ง (ผูเรียน) ทราบ เพื่อใหผูเรียนได 
พิจารณาและเลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และคานิยมมายึดถือเปนของตนเองและปฏิบัติตาม 

การที่ครูจะสามารถปฏิบัติงานการสอนไดดีขึ้นอยูกับความสามารถในการผสมผสานกับศาสตรอื่น ๆ วาดวยการสอนกับ
ศิลปะของการสอนเขาดวยกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด ซึ่งวิธีสอน/เทคนิคการสอนของครู ไมสามารถกลาวไดวา  
วิธีใดเปนวิธีสอนที่ดีท่ีสุดเพราะการเรียนการสอนนั้นจะตองข้ึนกับองคประกอบหลายประการ ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตอง
ตัดสินใจเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพท่ีเปนอยูควรนําเทคนิคตาง ๆ มากระตุนและปลุกเราเพื่อเลือกความสนใจ
ของผูเรียนโดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนดให  และการเลือกวิธีการสอนนั้นผูสอนสามารถจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนไดหลากหลายวิธีและสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับผูเรียนกับแตละสถานการณและแตละสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากการสอนมีหลากหลายรูปแบบ ครูผูสอนจึงจําเปนตองเลือกวิธีสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
กระบวนการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเปนรูปแบบที่ มุงใหผูเรียนไดคนพบคําตอบดวยตนเอง จากการสังเกต 
การนําขอมูลมาอธิบายพยากรณ ทดสอบ และการนําความรูไปใช จึงทําใหระบบการสอนแบบใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง    
เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสงเปนการสรางคุณภาพใหผูเรียนในลักษณะเสริมทักษะเปนวิธีเรียนรูจากประสบการณตรง 
การเรียนการสอนวิชาฟสิกสเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โดยการสอนแบบปกติ      
มีครูผูสอนเปนผูบรรยายโดยใชสื่อเพาเวอรพอยท และเอกสารประกอบการสอนนั้น เปนสิ่งที่ผูเรียนคุนชินอยูแลว โดยลักษณะของ
วิชาฟสิกส เปนไปในลักษณะท่ีตองอาศัยทักษะท้ังดานความเขาใจกับความจําและการคิดวิเคราะหอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิด
อาการเบ่ือหนายและทําใหผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยภาพรวมลดลง ดังนั้ น จึงควรมีการคนหาวิธีการสอนแบบใหมทดแทน
แบบเดิมที่ผูเรียนคุนเคย และ สรางความสนใจใหกับผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมีความสุข   ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดวิธีการสอน
โดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง มาทดลองใชกับนักเรียนซึ่งสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง
เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง จะไดผลหรือไมนั้นจะตองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรเพ็ญ ฤทธิลัน (2554) 

กลาววา การประเมินกอนมีการเรียนการสอน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาองคประกอบกอนจัดใหมีการเรียนการสอนทั้ง
ทางตรงและทางออม สวนการประเมินขณะทําการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เปนการประเมินตรวจสอบโดยสรุปของการเรียนการสอนวาเมื่อครบระยะเวลาท่ี
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กําหนดนักเรียนมีความสําเร็จในการเรียนรูมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ Eysenck and Meili (1972) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนไววา หมายถึง ความรู ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติ อันเกิดจากการเรียนรู ซึ่งอาจวัดไดจากการทดสอบระหวางหรือ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการทดสอบหรอืวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะบอกคุณภาพของผูเรียน
แลวยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร คุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความรูความสามารถ             
ของครูผูสอนและผูบริหารอีกดวย 

ผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยเรื่องดังกลาวขึ้นมาโดยหวังวาจะเปนประโยชนใหกับครูผูสอนตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ จะได
นําไปประยุกตใชเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนและหลังการสอนโดยใชสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริง 
 2.2 เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 กอนและหลังการสอนแบบปกติ 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โดยการสอนแบบใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงกับการการสอนแบบปกติ 

3. สมมุติฐานการวิจัย

 3.1 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  3.2 นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  3.3 นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบปกติ 

4. ความสําคัญของการวิจัย

 4.1 ดานความรู 
1. ทาํใหทราบวาการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ แบบไหนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนฟสิกสสูงกวากัน 

4.2 ดานการนําไปใช 
1. เปนแนวทางใหครูผูสอน เลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสดีขึ้น 

2. ทําใหไดสื่อการสอนที่สงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส สําหรับครูผูสอน
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5. ขอบเขตของการวิจัย

 5.1 ขอบเขตของเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร ฟสิกส เลม 3 จุดประสงคการเรียนรูที่ 11.1 การสะทอนและการหักเหของแสง 

 5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 1 หองเรียน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมทดลองและกลุมควบคุมใชวิธีการแบงโดยการจับฉลาก

กลุมทดลอง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 8 คน ใชวิธีสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
  กลุมควบคุม ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 จํานวน 8 คน ใชวิธีสอนแบบปกติ  

 5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน วิธีสอนและชวงเวลา 
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง มีดังนี้ 
1. สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
2. ใบงานประกอบการสอนเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง
4. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง

 5.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยสรุปไดดัง ภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริง  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยแบบปกต ิ

วิธีสอน 

1. การสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริง 

2. การสอนแบบปกติ
ชวงเวลา 

1. กอนสอน
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6. วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยดําเนินการตามขั้นตอนดัง ภาพที่ 2 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการทําวิจัย 

1. ศึกษาสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง จาก
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_th.html 

2. ออกแบบใบงานประกอบการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง
เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง 

3. สรางแผนการจัดการเรยีนรู เรือ่ง การสะทอนและการหักเหของแสง

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง

5. นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองแลวนําผลท่ีไดมาปรับปรุง

6. กําหนดกลุมเปาหมาย และทําการเก็บรวบรวมขอมลู

7. วิเคราะหขอมลูและสรุปผลการวิจัย
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ขั้นที่ตอนที่ 1 ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง   
จากเว็บไซต https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_th.html ซึ่งในสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง มีรายละเอียดของสวนประกอบดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 3 รายละเอียดองคประกอบของสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยไดออกแบบใบงานประกอบการสอนเร่ือง การสะทอนและการหักเหของแสง ใหสอดคลองกับตัวสื่อ
จําลองโตตอบเสมือนจริง 

ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง ใหสอดคลองกับตัวสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริง 

ขั้นตอนท่ี 4 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง ใหครอบคลุม
เนื้อหาเรื่อง การสะทอนและการหักเหของแสง 

ขั้นตอนท่ี 5 ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนอาจารยประจําภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 ทานประเมินคาดัชนีความสอดคลองและความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยวิจัย ซึ่งผลผาน
เกณฑที่ตั้งไว สามารถใชงานได ซึ่งทําใหไดเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 

ขั้นตอนที่ 6 ผูวิจัยทําการทดลองกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 16 คน  

ขั้นตอนท่ี 7 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน เรื่อง การสะทอนและ       
การหักเหของแสง ที่สอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงและวิธีสอนแบบปกติ 

ปุมปรับชนิดของตัวกลาง 

ปุมปรับคาดัชนีหักเห 

ปุมปรับความยาวคลื่น 

แสดงมุมตกกระทบ 

เครื่องมือในการวัดคา
ตาง ๆ 

แสดงมุมสะทอน 

แสดงมุมหัก

ปุมปรับชนิดของตัวกลาง 

ปุมปรับคาดัชนีหักเห 

ปุมรีเซ็ต 
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7. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยโดยแบงผลการวิเคราะหออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนและหลังการสอน โดยใช    

สื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริง (จํานวนนักเรยีน = 8)  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 8 10.13 1.885 
10.013 .000** 

หลังเรียน 8 18.25 1.488 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนหลังเรียน โดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 ที่ตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนและหลังเรียนเทากับ 10.13 และ 18.25 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนเรียนและหลังเรียน ที่ไดรับ  
การสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธี    
การสอนแบบปกติ (จํานวนนักเรียน = 8) 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 8 9 1.927 
12.021 .000** 

หลังเรียน 8 17.50 1.773 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนหลังเรียน โดยวิธีสอนแบบปกติสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ที่ตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน
เทากับ 9.00 และ 17.50 ตามลําดับ 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/1 ระหวางการสอนโดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ ผลการศึกษาปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1  ระหวางการสอน โดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ 

การทดสอบ จํานวนนักเรียน x  S.D. t Sig. 

กลุมทดลอง 8 18.25 1.488 
.917 .0375* 

กลุมควบคุม 8 17.50 1.773 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลอง
โตตอบเสมือนจริงสูงกวานักเรยีนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 3 
ที่ตั้งไว โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรยีนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจาํลองโตตอบเสมือนจริง เทากับ 18.25 และ คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกต ิเทากับ 17.50 ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ระหวางการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบ
เสมือนจริงกับการสอนแบบปกติ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือน
จริง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือน
จริง หลังเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8. สรปุผลการวิจัย

1. การจดัการเรียนรูโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงที่เนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ไดคิดไดนําไป
ปฏิบัติทีละขั้นตอนทุกข้ันตอน ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกับกระบวนการ จะทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในเนื้อหานั้น ๆ ทําใหผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 10.13 
และ 18.25 ตามลําดับ 

2. การจัดการเรียนรูแบบปกติเปนการจัดการเรียนรูโดยการบรรยายนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ครูเปนผูบรรยายนั้น
เปนวิธีการที่ชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระหรือความรูจํานวนมากไดในเวลาที่จํากัด รวมท้ังอาศัยความรูและประสบการณ
ของครูผูสอนในการถายทอดเน้ือหาใหเขาใจไดมากยิ่งข้ึน ทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน
และหลังเรียนเทากับ 9.00 และ 17.50 ตามลําดับ 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง เปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีลักษณะ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งครูจะมีหนาท่ีเพียงใหความชวยเหลือนักเรียน แนะนําและใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงผูเรียนเปนผูสรางความรูและเช่ือมโยง
ประสบการณเดิมเพื่อเปนความรูใหม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนหลัก ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และมีความคงทน    
ในการเรียนรู กิจกรรมที่จัดเอ้ือตอการเรียนรู สนองความแตกตางระหวางบุคคล เนนการปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง ผูเรียน
สามารถดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใชความคิดอยางเต็มท่ี ซึ่งครูมีหนาที่แนะนําและชวยเหลือ 

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงที่เนนใหผู เรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูทุกขั้นตอน 
ใหผูเรียนไดประสบการณตรง และเรียนรูเนื้อหาควบคูไปกับกระบวนการ กิจกรรมนาสนใจ กระตุนการคิด เรียนรู เขาใจงาย ไมเกิด
ความเบ่ือหนายตอการเรียนเน่ืองจากแตละขั้นตอนมีเนื้อหาและภาพท่ีสวยงามมีเทคนิคการนํา เสนอที่นาสนใจทําใหผูเรียน          
มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาน้ัน  ๆ และสงผลใหคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ   
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ทางการเรียนฟสิกสของผูเรียนสูงขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
เทากับ 18.25 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ เทากับ 17.50 ตามลําดับ 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. กอนทํากิจกรรมครูควรใหผูเรียนศึกษาคําช้ีแจงของสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ เพื่อให

ผูเรยีนมีความพรองกอนท่ีจะใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง 
2. ในขณะท่ีผูเรียนทํากิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมผูเรียนทุกคน เพื่อจะแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของผูเรียนให

ถูกตองเหมาะสม 

9.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. รูปแบบของการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนได ทั้งยังเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นควรมีการวิจัยในเน้ือหาและระดับช้ันอ่ืน ๆ ดวย 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อจําลองโตตอบเสมือนจริงกับตัวแปรอ่ืน  ๆ
เชน ความสามารถในการแกปญหา ความคิดรวบยอด ฯลฯ 

10. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ ที่ปรึกษาหลัก ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา

แนะนํา ตรวจแกไขใหวิจัยฉบับน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณอาจารยภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีชวยตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ และขอบคุณคณะครู - อาจารยโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
ที่ไดใหความอนุเคราะห และอํานวยความสะดวกตลอดเวลาในการดําเนินการวิจัย 
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การศึกษาคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ของสารประกอบ CuEuO2 
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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยนี้ไดนำ Eu2O3 ในการเขาไปแทนที่ตำแหนงของ Al2O3 ภายในโครงสรางของสารประกอบเทอรโมอิเล็กทริก 
CuAlO3 สำหรับสารประกอบ CuEuO2 ที่ไดทำการวิจัยนี้ไดถูกเตรียมขึ้นโดยการเผาดวยปฏิกิริยาโซลิดสเตต ในการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกไดแก คาสัมประสิทธ์ิซีเบค คาสภาพตานทานไฟฟา และคาปจจัยกำลัง ไดถูกตรวจสอบดวยเคร่ือง 
ZEM-3 ในชวงอุณหภูมิ 325-520 เคลวิน ภายใตสภาวะที่มีความดันตำ่และแกสฮเีลยีม ไดผลดังนี้ เมื่อทำการเพ่ิมอุณหภูมิในการวัด 
คาสภาพตานทานไฟฟามีคาลดลง ในขณะเดียวกัน คาสัมประสิทธิ์ซีเบค และคาปจจัยกำลังมีแนวโนมในทางตรงขาม ในการ
คำนวณหาคาปจจัยกำลังดวยสมการ 2 /P S  เมื่อ S คือ สัมประสิทธิ์ซีเบคและ คือ คาสภาพตานทานไฟฟา คาปจจัย
กำลังท่ีสูงท่ีสูดที่ตรวจสอบไดจากงานวิจัยนี้คือ 28 1 2Wm K ที่อุณหภูมิ 520 เคลวิน 

คำสำคัญ: ปฏิกิริยาโซลดิสเตต, คาสัมประสิทธ์ิซเีบค, คาปจจยักำลัง 
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Seebeck coefficient and electrical resistivity of CuEuO2 n-type semiconductor 

Kitipun Boonin1, 2*, Peerapong Yamchumporn1, 2, Tanapohn Supanroth3 

1Physics Program, Faculty of Science and Technology, NakhonPathomRajabhat University, 

Nakhon Pathom 
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Rajabhat University, Nakhon Pathom  
3Science Program, Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University, Lopburi 

*corresponding author: email kboonin@hotmail.com

Abstract 

In this work, Eu2O3 was replaced Al2O3 in CuAlO2 structures. The CuEuO2 was prepared by conventional 

solid-state reaction method. The Seebeck coefficient and electrical resistivity were measured by ZEM-3 series 

in low pressure helium gas atmosphere at temperature ranges of 325 520 K. It was found that, both electrical 

resistivity decreases with increasing of temperature while Seebeck coefficient and power factor show the 

opposite trend. The power factor was calculated by 2 /P S  (where S  is Seebeck coefficient and  is 

electrical resistivity) and exhibit highest value about 28 1 2Wm K  at 520 K. 

Keywords: Solid-state reaction, Seebeck coefficient, Power factor 
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1. บทนำ
เปนเวลานานกวา 200 ปท่ีนักวิทยาศาสตรไดมีการคนพบวัสดุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความรอนใหเปนพลังงานไฟฟาได

ดวยปรากฎการซีเบค เมื่อทำการเปรียบเทียบกับอุปกรณที่ใชในการผันพลังงานโดยท่ัวไปแลวพบวา วัสดุเทอรโมอิเล็กทริกนั้นมีคา
บำรุงในการซอมแซมต่ำในขณะท่ีใหประสิทธิภาพสูง(Y. Zhang et al., 2006: 395, I. Chowdhury et al., 2009: 235) 

ในการพัฒนาวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกซึ่งเปลี่ยนความรอนเปนพลังงานไฟฟาคาดวาจะสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแลวประสิทธิภาพของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริก  ไดถูกนิยามดวยคา ฟกเกอรออฟเมอรริท ตามสมการ

2

, S
ZT ZT T  เมื ่อ S คือ สัมประสิทธิ ์ซีเบค คือ คาสภาพการนำไฟฟา คือ คาสภาพการนำความรอน T คือ

อุณหภูมิของระบบ(C.M. Bhandari et al., 1995) ดังนั้นเพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกใหสูงขึ้นนั้น จึงมี
ความจำเปนที่จะตองเพิ่มขนาดของคาสัมประสิทธิ์ซีเบค และคาสภาพการนำไฟฟา ในขณะเดียวกันตองลดคาสภาพการนำความ
รอนใหลดลงดวย 

            วัสดุเทอรโมอิเล็กทริกที่มีโครงสราง เดลาฟอสไซทฐานทองแดง ไดรับความสนใจจากนักวิจัยมากขึ้น ดวยโครงสรางรอม
โบฮีดอลท่ีแข็งแรง โดยมีสูตรโครงสรางดังนี้ 1 3

2A B O ( C. Ruttanapun et al., 2011: 4588-4594.) โครงสราง เดลาฟอสไซท 
แบบตางๆ มีดังนี้ CuFeO2, CuAlO2, CuCoO2, PtCoO2 and PdCoO2 เปนตน(S. Bassaid et al., 2009 62–68, K. Park et al., 

2007 1–6, M. Beekman et al., 2010 336- 338, V. Eyert et al., 2008 2370 – 2373)  Koumoto ไ ด  ท ำก า ร แนะนำ ให  
CuAlO2 เปนตัวเลือกที่มีศักยภาพสำหรับการใชงานเทอรโมอิเล็กทริกเนื่องจากความเสถียรทางเคมีและความรอนที่อุณหภูมิสูงและ
การสังเคราะหที ่เรียบงายและตนทุนต่ำ (K. Koumoto et al., 2001 251–252, K. Park et al., 2006 1–7, Y.C. Liou et al., 

2009 496–500, K. Park et al., 2007 1–6, Y.C. Liou et al., 2012 3619–3624, S. Tawat et al., 2014 1257–1262, V. 

Siriwongrungson et al., 2016 11102–11109) 

สารประกอบเทอรโมอิเล็กทริก CuAlO2 เปนสารก่ึงตัวนำชนิด P ซึ่งอยูในกลุมของ ternary oxides มีลักษณะโครงสราง
เปน เดลาฟอสไซท ซึ่งสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพภายใตอุณหภูมิสูง ในขณะที่ใหอุณหภูมิ 1200 เคลวิน คา
สัมประสิทธิ์ซีเบค คาสภาพนำไฟฟา และคาปจจัยกำลังที ่ไดเปนดังนี ้ 325 1VK  1000 1Sm  และ 1x10-4 1 1Wm K

ตามลำดับ(K. Koumoto et al., 2001 251-252, H. Kawazoe, M. Yasukawa et al., 1997 939-942) 

ในงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยมุงเนนไปท่ีการสังเคราะหและวัดคาคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของสารประกอบ CuEuO2 เพื่อ
เปนขอมูลในในการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุเทอรดมอิเล็กทริกตอไป 

2. วิธีการทดลอง

ในขั้นตอนการเตรียมวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกในงานวิจัยนี้ดวยวิธี solid-state reaction ดวยผงสารเคมีดังตอไปนี้ CuO 

(ความบริสุทธิ์ 99.99%) Eu2O3(ความบริสุทธิ์ 99.99%) เมื่อทำการชั่งสารเคมีตามอัตราสวนที่ไดคำนวณแลว นำผงของสารผสมที่
ไดลงใน crucible จากนั้นนำไปเผาในเตาไฟฟาอุณหภูมิสูง ดวยอุณหภูมิ 673 เคลวิน เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำสารผสมที่ได
ผานกระบวนการเผาเพื่อขจัดสารอินทรียแลวนำมาเขาเครื่อง Ball mill ดวยโถสแตนเลสและลูกบอลสแตนเลส ดวยความเร็ว 
400 รอบตอนาที เปนเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำสารผสมมาอัดเปนเม็ดที่เสนผานศูนยกลาง 20 มิลลิเมตร ดวยแรงอัด 10 ตัน 
สุดทายนำเม็ดที่อัดแลวมาเผาผนึกดวยเตาไฟฟาในบรรยากาศปกติ ที่อุณหภูมิ 1140 เคลวินเปนเวลา 12 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้น
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กระบวนการ นำตัวอยางที่ไดมาทำการวัดคุณสมบัติพื้นฐานดวยเครื่อง X-ray diffraction (XRD;Shimazdu XRD-6100) ใชรังสี 
CuKá ซึ่งทำการวิเคราะหที่มุม 10-80 องศา คุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกถูกตรวจวัดดวยเครื่องทดสอบคาซีเบคและคาสภาพ
ตานไฟฟา (ulvac, ZEM-3) ที่ทำการวิเคราะหโดยการกำหนดชวงอุณหภูมิที่ 315-521 เคลวิน  

3.ผลการวิจัย

ในภาพที่ 1  แสดงรูปแบบของโครงสรางภายในของสารประกอบ CuEuO2 ดวยเครื่อง X-ray diffraction จากผลของ
การตรวจสอบสามารถบอกไดวา สารประกอบ CuEuO2 พบไดในรูปแบบเดียวในโครงสรางชนิด Tetragonal structure (ความยาว
ในแกน a,b = 3.903Å and c = 11.907Å) อยูในกลุมของ I4/mmm (139) ซึ่งอางอิงจากฐานขอมูลในเครื่อง X-ray diffraction 
(JCPDS No.00-052-1719) 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซของสารประกอบ CuEuO2  

คุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริก ไดแก คาสัมประสิทธิ์ซีเบค คาสภาพตานทานไฟฟา และคาปจจัยกำลัง ที่ถูกตรวจสอบ
ในชวงอุณหภูมิ 315-521 เคลวิน ในภาพที่ 2 แสดงผลของกราฟสัมประสิทธิ์ซีเบคในคาลบ ซึ่งเปนการแสดงผลของสารกึ่งตัวนำ
ชนิด N โดยแสดงคาสัมประสทิธ์ิสูงสุดคอื -619 1VK  ที่อุณหภูมิ 521 เคลวิน และมีคาเพ่ิมขึ้นเมื่อทำการเพ่ิมอุณหภมูิในการวัด 
ซึ่งในภาพเล็กของภาพที่ 2 จะแสดงแนวโนมในการเพิ่มขึ้นของคาสัมประสิทธิ์ซีเบคตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการวัด โดยใน
การอธิบายปรากฏการซีเบคนั ้นจะใช ความสัมพ ันธ ของ Mott(M. Cutler et al., 1969 1336-1140) ดังสมการตอไปนี้ 

( ) ln ( )( )
FE E

N E E
S T

n E
 เมื ่อ , , , ( )BS k n N E คือ คาสัมประสิทธิ ์ซีเบค คาคงที ่ของโบซทมาล ความ

หนาแนนของพาหะ และความหนาแนนของสถานะ เมื่อนำความสำพันธนี้มาอธิบายภาพท่ี 2 จะไดวาเมื่ออุณหภูมิจากภายนอกเขา
ไปกระทำกับระบบนั้นทำใหความหนาแนนของพาหะมีคาเพิ่มสูงขึ้นทำใหในภาพรวมแลวทำใหคาสัมประสิทธิ์ซีเบคมีคาลดลง
เนื่องจากเปนการแปรผกผันกันระหวางพจนแรกของสมการและคาสัมประสิทธ์ิซีเบค ในภาพท่ี 3 แสดงคาสภาพตานทานไฟฟาของ
สารประกอบ CuEuO2 ซึ่งมีคาลดลงตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในการวัดโดยในภาพเล็กที่ออยูภายในภาพที่ 3 นั้นจะแสดงคา
สภาพตานทานไฟฟาที ่ต่ำที ่สุด คือ 105 m mที ่อุณหภูมิ 520 เคลวิน ในภาพที ่ 4 แสดงกราฟของคาปจจัยกำลังของ
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สารประกอบ CuEuO2 ซึ ่งมีคาเพิ ่มสูงขึ ้นตามการเพิ ่มขึ ้นของอุณหภูมิการวัดโดยแสดงคา ปจจัยกำลังที ่ส ูงที ่ส ุด คือ 28 
1 2Wm K ที่อุณหภูมิ 521 เคลวิน โดยในชวงอุณหภูมิ 315-350 เคลวิน จะไมมีคาปจจัยกำลังนั้นเนื่องจากความสัมพันธสมการ 

2PF S  โดย S คือคาสัมประสิทธ์ิซีเบค คือคาการนำไฟฟา โดยในชวงอุณหภูมิ 315-350 เคลวิน สารประกอบ CuEuO2

ไมแสดงคาการนำไฟฟาอันเนื่องมาจากไมแสดงคาสภาพตานทานไฟฟาจากการวัด 

ภาพท่ี 2 คาสัมประสิทธ์ิซีเบคตามการเพ่ิมขึ้นของอุณหภมูิของสารประกอบ CuEuO2 

ภาพท่ี 3 คาสภาพตานทานไฟฟาตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภมูิของสารประกอบ CuEuO2 
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ภาพท่ี 4 คาปจจัยกำลังตามการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของสารประกอบ CuEuO2 

4.สรุปผลการวิจัย

สรุปแลวคุณสมบัติทางเทอรโมอิเล็กทริกของสารประกอบ CuEuO2 ในกลุมโครงสราง เดลาฟอสไซท ซึ่งถูกเตรียมดวย
วิธีการ solid-state reaction ที่อุณหภูมิ 1140 เคลวิน คาสัมประสิทธ์ิซีเบค คาสภาพตานทานไฟฟา และคาปจจัยกำลัง ถูกทำการ
วัดในชวงอุณหภูมิ 315-521 เคลวิน คาสัมประสิทธิ์ซีเบคที่เปนคาลบแสดงใหทราบวาสารประกอบ CuEuO2 นี้เปนสารกึ่งตัวนำ
ชนดิ N แสดงคาสูงสุดที่อุณหภูมิ 521 เคลวินคือ -619 1VK และมีคาสูงขึ้นเมื่อทำการเพ่ิมอุณหภมูิในการวัด ในขณะท่ีคาสภาพ
ตานทานไฟฟาลดลงตลอดชวงของการวัด คาปจจัยกำลังกลับมีคาเพิ่มสูงข้ึนตลอดชวงของการวัดโดยแสดงคาสูงสุดที่อุณหภูมิ 521 

เคลวิน คือ 28 1 2Wm K  
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บทคัดยอ 
ระบบแกวซิงคบิสมัทบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ

ยูโรเพียมออกไซด ตั้งแต 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร 30-TeO2 – (38-x) B2O3 -10ZnO -

2Bi2O3- 20BaO - xEu2O3  ดวยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลรูไรท พบวาความหนาแนนของระบบแกวท่ีไดมีคา
เพิ่มมากข้ึนในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ Eu2O3 และเม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาว
คลื่น 200 ถึง 2500   นาโนเมตร ของระบบแกว พบวาความเขมพีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเขมขนของยูโรเพียม
ออกไซด  

คำสำคัญ : แกวซิงคบิสมัทแบเรียม/ ยูโรเพียมออกไซด / สมบัติทางกายภาพ /สมบัติทางแสง 
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Study on Physical and Optical Properties of Zinc Bismuth Barium Boro Tellurite 

Glasses Doped with Europium Oxide 
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Abstract 

The zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system doped with Eu2O3. Which varies 

europium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00, and 1.50 mol% of the composition 30TeO2 – 

(38-x) B2O3 -10ZnO -2Bi2O3- 20BaO - xEu2O3 have been synthesized by conventional melt quenching 

technique. The physical and optical properties were investigated. The results shown that the density and 

molar volume have no trend as Eu2O3 doped in glasses system was found the density of the result glass 

system increased while the molar quantity increased with the quantity of Eu2O3 and when measuring the 

absorption spectrum in the wavelength range 200 to 2500 nm of glass system found the absorption peak 

intensity was higher with the concentration of europium oxide. 

Keywords: Zinc Bismuth Glasses / Europium Oxide / Physical Properties / Optical Properties 
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1.บทนำ 
แกว มาจากภาษาอังกฤษวา "Glass" เปนวัตถุโปรงใส เนื้อใสสะอาด มีความเปนมันแวววาว แกวเปนสารประกอบของซิลิ

กากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงใสและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM (american society for testing and 

materials) กลาววา แกว คือ วัสดุที่เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายท่ีอุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะ
กลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึก เนื่องจากแกวเปนวัสดุอสัณฐาน (amorphous materials) (Ahmad, 2014) 

แกวเทลลูไรท (tellurite) แกวชนิดนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี 
มีคาดัชนีหักเหสูงและคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีกทั้งมีคาพลังงานโฟตอนท่ีต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต และ
ฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนำมาใชประโยชนในดานอุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบโทรคมนาคม 
เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือเรียกวา nonlinear materials กลาวคือเมื่อใหแสงที่มีความยาวคลื่นหนึ่งผานแกว
เหลานี้ แสงที่ผานออกมาจะมีความยาวคลื่นเปลี่ยนไปจากเดิมและพลังงานโฟตอนมีความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคาการ
สงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึงอินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนท่ีเจือดวยกลุมไอออน
ของธาตุหายากจะมีคาต่ำกวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟต ปจจุบันนี้แกวเทลลูไรทสามารถเปนคูแขงที่สำคัญในการทำอุปกรณ
สงผานแสงในชวงอินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการใชงานท่ีมีศักยภาพในชวงความยาวคลื่นที่สามารถสงขอมูลหลายๆ ตัว
ไปในสายเดียวกันของระบบการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ (Ali et.al., 2017) 

ซิงคออกไซด (zinc oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยาง เชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 
ไดโอด เลเซอร ซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกวาง การเติมซิงคออกไซดในแกวไดรับความสนใจเนื่องจาก
สามารถประยุกตใชงานทางดานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส จอพลาสมา เนื่องจากมีคุณภาพสูง ซิงคออกไซดไดรับการยอมรับในการ
ใชเปนตัวเลือกสำหรับผลิตจอโทรทัศนและจอคอมพิวเตอร จากรายงานวิจัย พบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขา
ไปทำหนาท่ีเปนโครงรางตาขายเช่ือมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว (Lia et.al., 2019) 

บิสมัทออกไซด (bismuth oxide) เมื่อมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เนื่องจากมีไอออนของ
บิสมัท (Bi3+) ทำใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทำหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเนื้อแกว ซึ่ง
คุณสมบัติของแกวจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกว เชน แกวที่มีการเติม Bi2O3

มีความหนาแนนสูง ดัชนีหักเหสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทำใหสามารถนำไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทำ
เปนแกวเซรามิกซ (glass ceramics) ขึ้นสำหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (layer for optical and electronic devices) 

เซ็นเซอรเชิงความรอน และเชิงกล (thermal and mechanical sensors) และหนาที่การสะทอนแสง (reflecting windows) 
เปนตน นอกจากน้ีแกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป เพื่อชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติของแกว
เชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะก่ัวและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO) ในเนื้อของแกวเพื่อทำใหแกวหนักขึ้น เนื้อ
แกวยืดหยุนและแวววาว แตตะกั่วมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี (BaO, ZnO) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช
ออกไซดของตะกั่วสำหรับการใชงานทางดานกำบังรังสี (Hirdesh and Atul, 2018) 

กรดบอริก (boric acid) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทำหนาที่เปนโครงขายแกว (glass former)    ที่สำคัญนอกเหนือจาก
แกวซิลิกาและแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทำใหคุณสมบัติทางเคมีกายภาพนาสนใจ เนื่องจากมีการจับตัวกันของ
อะตอมโบรอนกับอะตอมออกซิเจนท่ีมีรูปแบบตางกันสงผลใหแกวมีโครงสรางที่หลากหลาย แกวบอเรทเมื่อถูกหลอมเหลวจะมี
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ความหนืดสูงและ    มีแนวโนมการกอตัวท่ีเปนลักษณะผลึกในเน้ือแกว นอกจากนี้แกวบอเรทที่มีสัดสวนขององคประกอบตาง ๆ มี
ความสำคัญเปนพิเศษ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการตอบสนองตอแสงทั้งที่เปนเชิงเสนและไมเชิงเสน จึงทำใหเหมาะสมกับการนำไป
ประยุกตใชงานทางดานทัศนศาสตร  (Kyong-Soo, 2019) (Yaowalak, 2019) 

แรโลหะหายาก (rare earth) ปจจุบันนี้ แกวที่เติมไอออนของธาตุหายาก (rare earth) ไดรับการศึกษาอยางแพรหลาย 
เนื่องจากสามารถประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีทางแสงเชน อุปกรณทางแสง เทคโนโลยีเลเซอร ตัวเก็บขอมูลทางแสง และการ
พัฒนาคุณภาพของสารกัมมันตรังสี โดยจากการประยุกตใชงานเหลานี้มีความเปนไปไดที่นำมาใชงานไดจริง ซึ่งจะศึกษาสมบัติทาง
กายภาพ คุณสมบัติทางเคมีของแกวที่เติมกลุมธาตุหายาก เชน การใหความรอนความตานทานเชิงกล เสถียรภาพทางเคมี และ
สมบัติทางแมเหล็ก คุณสมบัติเหลานี้เปนท่ีนาสนใจตอการพัฒนาอุปกรณทางแสง  

ยูโรเพียมออกไซด (Eu2O3) เปนสารประกอบทางเคมีของยูโรเพียมและออกซิเจน ผงออกไซดของ ยูโรเพียม เปน
แหลงที่มาของ ยูโรเพียม ที่มีความรอนสูงท่ีไมละลายน้ำที่เหมาะกับการใชงานแกว แกวนำแสงและเซรามิก การเรืองแสงของ 
ยูโรเพียม ใชในการตรวจสอบการปลอมแปลงสารเรืองแสงในธนบัตร การใชผงยูโรเพียมออกไซด (Eu2O3) นิยมใชเปนสารเรืองแสง
สีแดง หรือใช เปนฟอสเฟอร เรืองแสง และถูกนำมาใชกันอยางแพรหลายในการเรืองแสงสีแดงในจอโทรทัศนและ   
หลอดฟลูออเรสเซนซ (Mohapatra, 2009)

จากความสำคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ ของแกวซิงคบิสมัท
แบเรียมบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซดที่มีความเขมขนเมื่อ (x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นโมล 
ของ Eu2O3) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมล การดูดกลืนแสง 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวในดานตาง ๆ ตอไป  

2.วิธีการทดลอง 
สำหรับสูตรแกวที่ทำการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ (30-TeO2) : (38-X) B2O3 : 10ZnO : 2Bi2O3 : 20BaO (เมื่อ X คือ 

0.00, 0.05, 0.10, 1.00, 1.50 เปอรเซ็นโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวท่ีอุณหภูมิสูงและทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt 

Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ B2O3 , ZnO , Bi2O3 , BaO และ Eu2O3 มีความบริสุทธิ์สูงผสมลงในเบา
หลอมอะลูมินา ตอมานำไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูม ิ1150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.5 ช่ัวโมง ตอมานำแกวท่ีหลอมไดเทลงใน
แมพิมพแกรไฟตท่ีอุณหภูมิหอง และนำไปอบท่ีอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง เพื่อลดความเครียดท่ีเกิดขึ้นในแกว 
และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนำไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สำหรับวิเคราะห
ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเคร่ืองวัดความหนาแนน (รุน AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการ
ดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara Scientific)  
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3.ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียม
ออกไซด โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของยูโรเพียมตัง้แต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล จากองคประกอบ 30TeO2 

- (38-x) - B2O3 - 10ZnO - 2Bi2O3 – 20BaO - xEu2O3 โดยทั่วไปคาความหนาแนนของแกวจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวาง
มวลและปริมาตรท่ีเกิดจากโครงสรางของแกว ความหนาแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการจัดเรียงตัวอยางอะตอมและกลุมของ
อะตอมที่สามารถเขาไปแทนที่อะตอมดังกลาวในโครงสรางแกวได จากการวิเคราะหพบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มข้ึนเมื่อเพิ่ม
ปริมาณความเขมขนของ Eu2O3  ซึ่งความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Eu2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนน
ของตัวอยางแกว โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.7935 ± 0.0009 ถึง 3.8477 ± 0.0007 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
เนื่องจากมวลโมเลกุลของ TeO2 มีคานอยกวามวลโมเลกุลของ Eu2O3 เกิดการแทนท่ี TeO2 ในโครงสรางแกวสงผลใหคาความ
หนาแนนของตัวอยางแกวเพิ่มขึ้นและนำคาทีไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับปริมาณความเขมขนของ 
Eu2O3 แสดงดังภาพที่ 1 จากการวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลจะข้ึนกับคาความหนาแนนของแกวซึ่งพบวาปริมาตรเชิงโมลมีคา
เพิ่มขึ้นตามคาความเขมขนโดยคาปริมาตรเชิงโมลอยูระหวาง 32.28164 ถึง 33.15373 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล แสดงดังภาพท่ี 
2 ของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนท่ีแตกตางกัน
ของ Eu2O3  

ภาพท่ี 1 กราฟคาความหนาแนนของแกว 30TeO2 - (38-x)B2O3 - 10ZnO - 2Bi2O3 – 20BaO - xEu2O3 ที่เจือดวย Eu2O3 ที่
ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพท่ี 2 กราฟคาปริมาตรเชิงโมลของแกว 30TeO2 - (38-x)B2O3 - 10ZnO - 2Bi2O3 – 20BaO - xEu2O3 ที่เจือดวย Eu2O3 ที่
ความเขมขนแตกตางกัน 

ผลการศึกษาสเปกตราการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวย Eu2O3 ที่มีความเขมขน
แตกตางกันตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพท่ี 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนท้ังหมด 4 พีค
โดยการดูดกลืนแสงท่ีมีความยาวคลื่น 372 นาโนเมตร (5G4) 404 นาโนเมตร (5L6) 2101 (7F6) และ 2210 (7F1 → 7F6) และมี
ความเขมของสเปกตราการดดูกลนืแสงมีคาเพิ่มขึ้นสูงตามปริมาณการเจือ Eu2O3 

ภาพท่ี 3 การดูดกลืนแสงของแกว 30TeO2 - (38-x)B2O3 - 10ZnO - 2Bi2O3 – 20BaO - xEu2O3  ที่เจือดวย Eu2O3 ที่
ความเขมขนแตกตางกัน 
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4.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตร
เชิงโมล มีผลที่เปนแนวโนม กลาวคือ การเจือดวย Eu2O3 ลงไปในแกวชนิดนี้สงผลตอคาความหนาแนนซึ่งคาความหนาแนนเพิ่ม
มากขึ้นและคาปริมาตรเชิงโมลเพิ่มขึ้นดวย ผลการศึกษาสเปกตราการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 2 ,500 นาโน
เมตร พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้ง 4 พีค โดยการดูดกลืนแสง ที่มีความยาวคลื่น 372 นาโนเมตร (5G6) 

404 นาโนเมตร (5L6) 2,101 นาโนเมตร (7F6) และ 2,210 นาโนเมตร (7F1→ 7F6) และมีความเขมของสเปกตราการดูดกลืนแสงมี
คาเพิ่มขึ้นสูงตามปริมาณการเจือ Eu2O3  
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การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลของเตาหลอมแกว 
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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยฉบับนี้เปนการนำเสนอการออกแบบเตาหลอมแกวโดยใชวัสดุกันความรอน เชน แผนฉนวนกันความรอน ผา
หมใยแกวแบบออนและอิฐทนไฟ พรอมกับพัฒนาระบบการติดตามผลและควบคุมระยะไกล โดยทางผูวิจัยใชบอรดออดิโน WeMos 

D1 WIFI ESP 8266  เปนอุปกรณหลักในการควบคุมการทำงานของเตาหลอมแกวแทนท่ีชุดควบคุมแบบเดิมเพื่อลดตนทุนในการ
ผลิดใหต่ำลง ซึ่งบอรดออดิโนนี้สามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือสมารทโฟนผานแอปพลิเคชั่น บลิงค เพื่อควบคมุและติดตามผล
อุณหภูมิภายในเตาหลอมแกว ซึ่งอุปกรณที่ใชในการวัดอุณหภูมิภายในเตาหลอมแกวคือ โมดูลออดิโน MAX 6675 รวมกับ เทอร
โมคัปเปลชนิด R ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟาจะนำอุณหภูมิที่ตั้งคาในแอปพลิเคชั่น บลิงค เปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
ภายในเตาหลอมเพื่อปลอยกระแสไฟฟายังขดลวดความรอนโดยขดลวดความรอนมีคาความตานทานไฟฟาเทากับ 12 Ω จากการ
ทดลองพบวากระแสไฟฟาที่ไหลผานเทากับ 11 A โดยอัตราการเกิดความรอนที่เตาทำไดสูงสุดเทากับ 6 oC/min อุณหภูมิที่
สามารถทำไดสูงสุดอยูที่ 1200 oC จึงสรุปไดวาการใชระบบควบคุมการทำงานของเตาหลอมจากบอรดออดิโนสามารถทดแทนชุด
ควบคุมแบบเดิม และยังมีราคาที่ถูกกวาถึง 17 เทา 

คำสำคัญ: เตาหลอมแกว, ออดิโน, ชุดควบคุมความรอน 
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Development of a glass melting furnace with online control systems 
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Abstract. 

In this research, intended to fabricate an electric furnace was built with Insulation such as fiberboard 

fiberglass blanket and light brick.  The tracking and systems remote control was developed using the Arduino 

WeMos D1 WIFI ESP 8266 board running through an appication blynk on a smartphone.  The device used to 

measure the temperature inside the glass melting furnace is the Audino MAX 6675 module, together with a 

thermocouple to control the electrical current control the electric current going to the heating coil to heat the 

set temperature.  The 1. 2- mm wires were twisted into the 8. 3- mm heating coils with a resistance of 12. 0 Ω . 
When 11.0-A current was applied to the heating coil, the furnace can be operated at a maximum heating rate 

of around 6 ℃/min.  and max continuous operating temperature at 1200 oC.  After the test run of this furnace 

and control system, it was found that this apparatus can be used as a replacement for a traditional one. 
Furthermore, the cost of the temperature controller this furnace is cheaper than a traditional one up to 17 

times. 

Keyword: Glass Melting furnace, Arduino, Temperature controller 
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1.บทนำ

ในปจจุบันกระบวนการหลอมมีการใชงานอยางแพรหลายในระบบอุตสาหกรรม และยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม
การผลิต เพื่อใชในการหลอมช้ินงานของการผลิตชิ้นสวน อะไหล และอุปกรณเครื่องมือตางๆ เพื่อนำมาใชในอุตสาหกรรมตางๆ เตา
หลอมสวนใหญจะใชเชื้อเพลิงไดหลายประเภท เชน ไฟฟา น้ำมัน และเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดสรางและพัฒนาเตาหลอม
เพื่อนำมาใชในการหลอมแกวเนื่องจากปฏิกิริยาการกอตัวของการเกิดแกวนั้นจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและในสภาวะที่มี
การปนเปอนท่ีต่ำจากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงไดเลือกพัฒนาเตาหลอมไฟฟาเพื่อลดการปนเปอนจากเช้ือเพลิง 

เตาไฟฟาแบบลวดความตานทาน เปนเตาที่นิยมใชกันอยางแพรหลายและยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตชิ้นงานที่ใชความ
รอนในการหลอหลอม ตัวอยางเชนการหลอมโลหะ การหลอมแกว การเผาวัสดุที่อุณหภูมิสูง หรือการปลูกผลึก โดยการเปลี่ยนพลัง
ไฟฟาเปนพลังงานความรอนโดยจายกระแสไฟฟาผานขดลวดความรอนที่มีความตานทาน และลวดจะใหความรอนออกมา โดยคา
ความตานทานของลวดความรอนเปนตัวกำหนดขีดจำกัดของอุณหภูมิ ซึ่งลักษณะของเตาแบบนี้จะมีลักษณะปดหมด จึงทำใหสาร
มารถใหความรอนไดอยางคงที่ สม่ำเสมอ และตอเนื่อง  อีกทั้งไมทำใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม แตหนึ่งปญหาของเตาหลอมแกว
ดังกลาวนั ้นคือระบบชุดควบคุมการใหความรอนนั ้นมีราคาสูง  ดวยเหตุผลดังกลาวเปนตนเหตุใหผู ว ิจ ัยไดนำ ออดิโน 
ไมโครคอนโทรลเลอรมาประยุกตใชกับเตาหลอมแกว  

ออดิโน เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่มีการพัฒนาแบบโอเพนซอรสมีรูปแบบการเขียนที่คลายกับภาษาซี สามารถ
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและอัพโหลดคำสั่งการทำงานผานซอฟตแวรของออดิโน ที่หาดาวนโหลดไดโดยไมมีคาใชจาย ออดิโน ถูก
ออกแบบมาใหสามารถใชงานไดงายเหมาะสำหรับผูที่เริ่มตนศึกษาและยังสามารถตอยอดการใชงานไดงายอีกดวยซึ่งในปจจุบันการ
นำอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในกระบวนการตางๆเปนสิ่งที่สำคัญอยางยิ่งไมวาจะเปนการบริการหรือกระบวนการผลิต 
เนื่องจากระบบควบคุมอัตโนมัตินั้น ทำหนาที่ในการควบคุมการทำงานของกระบวนการผลิตใหอุปกรณและเครื่องมือเครื่องจักร
ทำงานไดตามที่ตองการเพื่อสนองตอความตองการในการผลิตสินคาหรือบริการ ใหไดคุณภาพและปริมาณตามความตองการ 

จากความสำคัญที่กลาวมาขางตน งานวิจัยนี้จึงมุงเนนในการออกแบบและพัฒนาเตาหลอมแกวที่มีระบบการควบคุมและ
ติดตามผลระยะไกลผานทางแอปพลิเคชั่น บลิงค ในโทรศัพทมือถือสมารทโฟนโดยใชการควบคุมจากออดิโนทดแทนชุดควบคุม
แบบเดิมเพื ่อความแมนยำในการควบคุมอุณหภูมิที ่ตองการและการลดตนทุนของชุดควบคุมความรอนของเตาความรอน  
นอกจากนั ้นผู ว ิจัยไดศึกษาและวัดผลประสิทธิภาพการทำงานของเตาหลอม โดยไดทำการวัด คาความตานทานของขด
ลวดความรอน กระแสไฟฟาสูงสุดในการทำงาน อัตราการเกิดความรอน และอุณหภูมิสูงสุดของเตาหลอมแกวนี้ 

2. วิธกีารทดลอง

2.1 โครงสรางของเตาหลอมแกว

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดสรางเตาหลอมแกวจากอิฐทนไฟ ซอนดวยแผนฉนวนกันความรอนแบบหนาและหุมผาหมใยแกว
แบบออนดังในภาพที่ 1 เตาหลอมถูกออกแบบใหเปดปดทางดานหนาสำหรับใสตัวอยาง ภายในเตาจะลอมรอบดวยขดลวด
ตานทานซึ่งเปนแหลงกำเนิดความรอนของเตาหลอมนี้ดังภาพที่ 2 เทอรโมคัปเปล ถูกจัดวางไวทางดานหลังของเตาหลอมเพื่อวัด
อุณหภูมิดานในเตา 
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ภาพท่ี 1 สวนประกอบภายนอกของเตาหลอมแกว 

ภาพท่ี 2 สวนประกอบดานในของเตาหลอมแกว 

2.2 การออกแบบระบบควบคุมความรอนและติดตามผล 

ระบบควบคุมและติดตามผลของเตาหลอมแกวไดพัฒนาโดยใชบอรดออดิโนและแสดงผลผานจอ LCD และ แอปพลิเคช่ัน 

บลิงค ในโทรศัพทมือถือสมารทโฟน โดยแผนผังการเชื่อมตอของอุปกรณแสดงอยูดังภาพที ่3 จากภาพจะแสดงสวนประกอบและท่ี
เชื่อมตออยูกับบอรดออดิโน WeMos D1 WIFI ESP8266 โดยมี เทอรโมคัปเปลชนิด R ที่เช่ือมตออยูกับ โมดูลออดิโน MAX 6675 
จอ LCD และโซลิดสเตตรีเลย ซึ่งขั้นตอนการทำงานของระบบนี้เริ่มจาก บอรด ออดิโน WeMos D1 WIFI ESP8266 รับขอมูล
อุณหภูมิจาก เทอรโมคัปเปลที่เชื่อมตออยูกับ โมดูลออดิโน MAX 6675 เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ถูกต้ังคาในแอปพลิเคชั่น บลิงค 
เพื่อควบคุมการไหลกระแสไฟฟาที่จะใหกับขดลวดความรอนผานโซลิดสเตตรีเลยตามเง่ือนไขคำส่ังของบอรดที่ไดกำหนดไว 
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ภาพท่ี 3 แผนผังของอุปกรณและวงจรไฟฟา 

จากภาพที่ 4 แสดงหนาจอควบคุมและติดตามผลที่ทำงานผานแอปพลิเคชั่น  บลิงค บนโทรศัพทมือถือสมารทโฟนที่
เชื่อมตอขอมูลกับบอรดออดิโน WeMos D1 WIFI ESP8266 โดยมีสวนประกอบในการควบคุมและติดตามผลดังนี้ กราฟแสดง
อัตราการเกิดความรอนภายในเตาหลอมซึ่งถูกจัดวางไวทางดานบนของหนาจอ ในสวนตรงกลางของจอจะประกอบดวย จอแสดง
สถานการณทำงานของเตา อุณหภูมิของเตาขณะทำงาน และปุมสำหรับการเปดปดการทำงาน ในสวนดานลางของจอคือปุมสำหรับ
ปรับคาอุณหภูมิตามท่ีผูใชตองการ 

ภาพท่ี 4 หนาจอควบคุมและตดิตามผลท่ีทำงานผานแอปพลิเคช่ัน บลิงค 
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3.ผลการวิจัย

จากขอมูลจำเพาะของเตาหลอมที่แสดงอยูในตารางท่ี 1 เตาหลอมแกว ลวดความรอนเสนผานศูนยกลางขนาด 1.2 mm 
นำมาลวดมาขดเปนวงกลมท่ีเสนผานศูนยกลางขนาด 8.3 mm วัดคาความตานทานของขดลวดได 12 Ω ใชกำลังไฟฟาท่ีประมาณ 
2420 W วัดกระแสไฟฟาสูงสุดขณะที่เตาหลอมทำงานได 11 A สรางอัตราการเกิดความรอน 6 oC/min ดังแสดงอยูในภาพที่ 5 
และทำความรอนสูงสุดไดที่ 1200 oC 

ตารางที่ 1 ขอมูลจำเพาะของเตาหลอมแกว 

ขอมูลจำเพาะ หนวย 
อุณหภูมสิูงสดุของเตาหลอมแกว  1200 oC 

อัตราการเกิดความรอนที่เตาทำไดสูงสุด 6 oC/min 

กระแสไฟฟาสูงสดุ 11 A 

กำลังไฟฟา 2420 W 

ขนาดของเตาหลอมแกว 400x300x300 mm 

เสนผานศูนยกลางของลวดความรอน 1.2 mm 

ขนาดของขดลวด  8.3 mm 

ความตานทานของลวด  12 Ω 
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ภาพท่ี 5 กราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิเทยีบกับเวลาของเตาหลอมท่ีมีอัตราการเกิดความรอน 6 oC/min 
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ตารางที่ 2 รายการอุปกรณและราคาของชุดควบคุมความรอน 

รายการ ราคา (บาท) 
บอรดออดิโน WeMos D1 WIFI ESP8266 260 

โมดลูออดิโน MAX 6675 100 

จอ LCD สำหรับเชื่อมตอกับบอรดออดิโน 50 

สายไฟเชื่อมวงจร 30 

จากตารางที่ 2 แสดงรายการอุปกรณและราคาของชุดควบคุมความรอนออดิโน สวนประกอบหลักประกอบดวย บอรด
ออดิโน WeMos D1 WIFI ESP8266, โมดูลออดิโน MAX 6675 และจอ LCD สำหรับเชื่อมตอกับบอรดออดิโน รวมราคายอดสุทธิ
อยูท่ี 440 บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับชุดควบคุมความรอนแบบเดิม (ยีห่อ TAIE รุน FU72) ที่ราคา 7000 บาท เห็นไดชัดวาเตา
หลอมแกวที่ใชชุดควบคุมออดิโนมีราคาตนทุนท่ีถูกกวาเตาหลอมแกวท่ีใชชุดควบคุมความรอนแบบเดิมถึง 17 เทา 

4.สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเตาหลอมแกวนี้ที่อุณหภูมิ 1200 oC แสดงใหเห็นวาอัตราการเกิดความ
รอนที่เตาทำไดสูงสุดอยูที่ 6 oC/min กำลังไฟที่ใชในการทำงานอยูที่ 2,420 W สามารถควบคุมอุณหภูมิและติดตามระยะไกลได
ผานโทรศัพทมือถือสมารทโฟนและสามารถควบคุมระบบการทำงานของชุดความรอนไดหลากหลายกวาชุดควบคุมแบบเดิม
นอกจากน้ันราคาชุดควบคุมออดิโนยังมีราคาตนทุนท่ีถูกกวาถึง 17 เทา  

5.กิติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบคุณภาควิชาฟสิกสคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีและวัสดุ
ศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมสำหรับความรวมมือและสนับสนุนงานวิจัยนี้เปนอยางดี 

6.เอกสารอางอิง

ภาณุพงษ ครุฑใจกลา (2019). การออกแบบตูอบความรอนสำหรับการเรยีนวิชาการควบคุมอตัโนมตัิ. การประชุม
วิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 33.   

A. Giuffrida, P. Chiesa, F. Drago, L. Mastropasqua. (2018). Integration of oxygen transport membranes in 

glass melting furnaces, Energy Procedia (599-606) 

K.  Boonin, S.  Tuscharoen, J.  Kaewkhao.  (2013) .  Development of Low Cost Glass Melting Furnace for 

Research Scale, Advanced Materials Research (241-244). 

M. Cable. (1999). Mechanization of glass manufacture, J. Am. Cera (1093–1112). 
S. Yang, Y. Liu, N. Wu, Y. Zhang, S. Svoronos, P. Pullammanappallil. (2019). Low-cost, Arduino-based, 

Portable device for measurement of methane composition in biogas.  Renewable Energy 
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บทคัดยอ 

         ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดยทำการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขน
ของดิสโพรเซียมออกไซด ตั้งแต 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 เปอรเซ็นตโมล จากสูตร 30TeO2 – (38-x) B2O3 – 

10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xDy2O3 ถูกเตรียมดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูงและปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัย
นี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรท พบวาความหนาแนน
ของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมล มีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 และเมื่อวัดสเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของระบบแกวนี้ พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตาม
ปริมาณความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซด 

คำสำคัญ: ซิงคออกไซด / บิสมัทออกไซด / แกวบอโรเทลลูไรท / ดิสโพรเซียมออกไซด /สมบัติทางแสง 
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Study Properties of Zinc Bismuth Barium Boro-tellurite Glasses 

Doped with Dysprosium Oxide
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Abstract 

            The zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system doped with Dy2O3. Which varies dysprosium 

oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, and 0.25 mol% of the composition 30TeO2 – (38-x) B2O3 - 

10ZnO - 2Bi2O3 – 20BaO - xDy2O3 have been synthesized by conventional melt quenching technique. This 

research study on physical and optical properties of zinc bismuth barium boro-tellurite glasses system. The 

results shown that the density increased whereas the molar volume decreased with increasing of Dy2O3 

concentrations and the optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 200 – 

2,500 nm. The intensity of all absorption bands increased with increasing dysprosium oxide concentration.  

Keywords: Zinc oxide / Bismuth oxide / Boro-tellurite glasses / Dysprosium oxide / Optical properties 

1.บทนำ 

         แกว เปนวัตถุโปรงใส เนื้อใสสะอาด มีความเปนมันแวววาว แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะ
โปรงใสและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กลาววา แกว คือ วัสดุที่เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายที่อุณหภมูสิงู 
และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึก ทั้งนี้เนื่องจากแกวเปนของแข็งที่ไมมีผลึกอยูในตัวเอง   จึงถือวา       
แกวเปนวัสดุอสัณฐานประเภทหนึ่ง (Pengfei et al., 2020) 
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แกวเทลลูไรท (tellurite) เปนของแข็งที ่ไมใชผลึกซึ ่งมีการใชงานหลายรูปแบบในรูปแบบ โฟโตนิกส ปรากฏใน
องคประกอบที่หลากหลายและสามารถหลอมที่อุณหภูมิต่ำ ทนความรอน ยิ่งไปกวานั้นมันมีความหนาแนนสูงและอุณหภูมิการ
เปลี่ยนผานต่ำ คุณสมบัติการมองเห็นของแกวน้ันรวมถึงดัชนีการหักเหของแสงที่คอนขางสูงดัชนีการหักเหของแสงที่ไมเปนเชิงเสน
สูง คาคงที่ไดอิเล็กทริกสูงเชนเดียวกับความเสถียรทางเคมีที่ดีและชวงการสงสัญญาณอินฟราเรดกวาง ( IR) (1-6 μm) (Robert, 

1994) 

บอเรต (B2O3) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทำหนาที่เปนโครงขายแกว (glass former) การเตรียมแกวที่มีองคประกอบจาก 

B2O3 เพียงชนิดเดียวนั้นเกิดไดยากมากและมีคุณสมบัติที่ไมดีนักจึงควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติโครงสรางของแกวเพื่อใหมีการกอ
ตัวเปน โครงสรางแกวที่งายและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแกวชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับเปนวัสดุที่มีสมบัติไมเปนเชิงเสนของแสง 
(non-linear optical) (Robert, 1994) 
        บิสมัทออกไซด (bismuth oxide) เมื่อมีการหลอมเหลวไมสามารถเช่ือมโยงเปนโครงขายแกวได เนื่องจากมีไอออนของ

บิสมัท (Bi3+) ทำใหเกิดสนามไฟฟาภายในสงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทำหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเนื้อแกว (Robert, 

1994) 

        ซิงคออกไซด (ZnO) เปนสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาวเปนปุย น้ำหนักโมเลกุล  (M.W.) 81.38 โมล 

จุดหลอมเหลว 1975 ± 25 องสาเซลเซียส ความถวงจำเพาะ 5.43 - 5.70 ละลายในน้ำไดนอยมากมีความเปนดางเล็กนอย การ
ขยายตัวต่ำ การนำความรอนสูง สามารถนำไฟฟาไดในขณะเดียวกันก็สามารถกระทำใหมีความตานทานตอไฟฟา (Brown, 1994) 

           แบเรียมออกไซด (barium oxide) เปนสารประกอบดูดความชื้นสีขาวที่เกิดขึ ้น  โดยการเผาไหมของแบเรียมใน
ออกซิเจน ถงึแมวามันจะเกิดขึ้นมักจะผานการสลายตัวของเกลือแบเรียมอื่น ๆ   ทำปฏิกิริยากับน้ำในรูปแบบ แบเรียมไฮดรอกไซด  

BaO + H2O → Ba(OH)2 (Winnacke, 1986) 

         ดิสโพรเซียมออกไซด ในกลุมธาตุหายาก (rare earth) ไอออนดิสโพรเซียม (Dy3+) เปนหนึ่งในไอออนที่นำมาศึกษา 
เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดี คือ มีการเปลงแสงในชวง VIS และ NIR โดยสามารถนำไปประยุกตใชงานทางดานแสงตาง ๆ        

เชน จอแสดงผล และเลเซอรทางแสง (Jyothi et al., 2014) 

2. วิธีการทดลอง
สำหรับสูตรแกวที่ทำการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ 30TeO2 – (38-x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xDy2O3 

(เมื่อ x คือ 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25 เปอรเซ็นตโมล) หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทำใหเย็น
ตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ TeO2 B2O3 ZnO Bi2O3 BaO และ Dy2O3 ที่มี
ความบริสุทธ์ิสูงผสมลงในเบาหลอมอะลูมินา ตอมานำไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1150 °c เปนเวลา  1.5 ช่ัวโมง ตอมานำแกว
ที ่หลอมไดเทลงในแมพ ิมพแกรไฟตท ี ่อ ุณหภูมิหอง  และนำไปอบที ่อ ุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เป นเวลา  3 ชั ่วโมง 
เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง  คือการนำไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. 

x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สำหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน (รุ น AND HR-200      
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บริษัท Shimastu) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื ่องยูวี -วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุ น UV-3600   

บริษัท Bara Scientific)  

3.ผลการวิจัย

             ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวย Dy2O3 
ที่แตกตางกันตั้งแต 0.00 ถึง 0.25 เปอรเซ็นตโมล โดยทั่วไป คาความหนาแนนของแกวจะอธิบายถึงความสัมพันธระหวางมวลและ
ปริมาตรที่เกิดจากโครงสรางแกว ความหนาแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการจัดเรียงตัวของอะตอมและกลุมของอะตอมที่
สามารถเขาไปแทนที่อะตอมดังกลาวในโครงสรางแกวได พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีคาความหนาแนน
เพิ่มขึ้น กลาวคือ เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 ซึ่งจากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 
มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของตัวอยางแกวซ่ึง  คาความหนาแนนอยูระหวาง3.5886 ± 0.0003 ถึง 3.8182 ± 0.0004 กรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร ดังภาพที่ 1 เนื่องจากมวลโมเลกุลของ TeO2 มีคานอยกวามวลโมเลกุลของ Dy2O3 เกิดการแทนที่ TeO2 ใน
โครงสรางแกวสงผลใหคาความหนาแนนของตัวอยางแกวเพิ่มขึ้น และนำคาท่ีไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวางความหนาแนน
กับปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 จากการวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง คาปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับคาความ
หนาแนนของแกว ซึ่งพบวาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามความเขมขน โดยคาปริมาตรเชิงโมล มีคาอยูระหวาง 32.2708 ถึง 
34.1247 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังภาพท่ี 2 

ภาพที่ 1  ค าความหนาแนนของ  30TeO2 – (38-x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xDy2O3  ที ่ เจ ือด วย Dy2O3 ที่             
ความเขมขนแตกตางกัน 
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ภาพท่ี 2  ปริมาตรเชิงโมลของแกว 30TeO2 – (38-x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xDy2O3  ที่เจือดวย Dy2O3 ที่ความ
เขมขนแตกตางกัน 

       สเปกตราการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Dy2O3 ที่แตกตางกัน 
ตั้งแต 0.00 ถึง 0.25 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพที่ 3 พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้งหมด 5 พีค โดยการ
ดูดกล ืนแสงที ่ความยาวคลื ่น 802 นาโนเมตร (6F5/2) 896 นาโนเมตร (6F7/2) 1091 นาโนเมตร (6F9/2) 1268 นาโนเมตร 
(6F11/2) และ 1678 นาโนเมตร (6H11/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดดูกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวง 
วิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด โดยที่ความยาวคลื่น 800 ถึง 2,000 นาโนเมตรจึงสงผลใหตัวอยางแกวเปนสีเหลืองเขม และมีความ
เขมของสเปกตราการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณการเจือ Dy2O3 
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ภาพท่ี 3  สเปกตราการดูดกลนืแสงของแกว 30TeO2 – (38-x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xDy2O3  ที่เจือดวย Dy2O3 
ที่ความเขมขนแตกตางกัน 

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร-เทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด พบวาแกวตัวอยาง มีความโปรงใส  
มีลักษณะเปนสีเหลืองโดยสีเหลืองจะเขมขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 เนื่องจากอิทธิพลของไอออน Bi3+  ที่เตมิลงไป
ในแกว ความเขมขนของดิสโพรเซียมออกไซดที่แตกตางกันตั้งแต 0.00 ถึง 0.25 เปอรเซ็นตโมล พบวามีคาความหนาแนนเพิ่มขึ้น 
แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Dy2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของ ตัวอยางแกว ซึ่งคาความหนาแนนอยูระหวาง 
3.5886 ± 0.0003 ถึง 3.8182 ± 0.0004 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และพบวาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามความเขมขน โดย
คาปริมาตรเชิงโมล มีคาอยูระหวาง 32.2708 ถึง 34.1247 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวง VIS 

ถึง NIR ที่ความยาวคล่ืน 800 ถึง 2,000 นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุนแสง ปรากฏทั้งหมดปรากฏทั้งหมด 6 พีค โดยการ
ดูดกล ืนแสงที ่ความยาวคลื ่น 801 นาโนเมตร (6F5/2) 895 นาโนเมตร (6F7/2) 1087 นาโนเมตร (6F9/2) 1268 นาโนเมตร 
(6F11/2) และ 1675 นาโนเมตร (6H11/2) สังเกตพบวาสเปกตรัมการดดูกลืนของแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญเปนการดูดกลืนในชวง
วิซิเบิลจนถึงชวงอินฟราเรด   

5. กิตกิรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำหรับทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ และ ศูนยวิจัย
แหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อำนวยความสะดวกและใหความอนุเคราะห
ในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 
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การเตรียมและสมบัติของแกวซิงคบิสมทัแบเรียมบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยนโีอดิเมียมออกไซด 

ภัทรวจี ยะสะกะ1*, สุดารัตน  ใจตรง1*, รุจิรา  บุตรสาร1, ศภุกร  เกษประทุม1 และ ธนภรณ สุพรรณโรจน2 

1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี 

*ผูรับผิดชอบบทความ: pyasaka@hotmail.com

บทคัดยอ 

ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยนิโอดิเมียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ 30TeO2 :          

(38 – x )B2O3 : 10ZnO :2Bi2O3 : 20BaO : xNd2O3 (เมื่อ x คือ 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 และ 0.25 เปอรเซ็นตโมล) ดวย
เทคนิคการหลอมแกมที่อุณหภูมิสูงและทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ 
และสมบัติทางแสง ของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยนิโอดิเมียมออกไซด พบวา ลักษณะทาง
กายภาพของแกวตัวอยางมีความโปรงแสง และมีลักษณะทางแสงที่ดี แกวมีสีเหลืองเนื่องจากไดรับอิทธิพลไอออนของบิสมัท
ออกไซด คาความหนาแนนมีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงคือมีคาความหนาแนนเพิ่มสูงขึ้น และคาปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมมีคา
ลดลง เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 1,000นาโนเมตร พบวา มีคาการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตาม
ปริมาณการเจือความเขมขน ของนิโอดิเมียมออกไซด  

คำสำคัญ: แกวบอโรเทลลูไรท / ซิงคออกไซด / แบเรียมออกไซด / บิสมัทออกไซด / นีโอดิเมียมออกไซด 
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Preparation and Properties of Zinc Bismuth Barium Boro Tellurite Glasses 

Doped with Neodimium Oxide

Patarawagee Yasaka1*, Sudarat Jaitrong1, Rujira Bootsarn1, Suppakorn Ketpratoom1 and 

Tanapohn Supanroth2

1Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom       
2Physics Program, Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University, 15000, 

Lopburi 

*corresponding author: pyasaka@hotmail.com

Abstract 

The zinc bismuth barium boro tellurite glasses doped with neodymium oxide which varies 

neodymium oxide concentration are 0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 and 0.25 mol% of the composition 30TeO2: 

(38 – x) B2O3: 10ZnO: 2Bi2O3: 20BaO: xNd2O3 have been synthesized by conventional melt quenching 

technique. This research study on physical and optical properties of zinc bismuth barium borotellurite 

glasses doped with neodymium oxide. The results shown that the physical characteristics of the glass 

samples are transparent and have good optical characteristics, the glasses are yellow due to the influence 

of bismuth oxide ions. The density increased whereas the molar volume decreased with increasing of Nd2O3 

concentrations. The optical properties results shown that the optical absorption spectra of glasses were 

measured in the wavelength range of 500 - 1000 nm. The intensity of all absorption band increased with 

increasing Nd2O3 concentration.  

Keywords : Boro-tellurite Glasses / Zinc Oxide / Barium Oxide / Bismuth Oxide /  Neodymium Oxide 

1.บทนำ 

แกว เปนวัตถุโปรงใส เนื้อใสสะอาด มีความเปนมันแวววาวสุกใส แกวเปนสารประกอบของซิลิกากับสารโลหะ
ออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กลาววา แกว คือ วัสดุที่เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาให
ถึงจุดละลายที่อุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึก ทั้งนี้เนื่องจากแกวเปนของแข็งที่ไมมี
ผลึกอยูในตัวเอง จึงถือวา แกวเปน วัสดุอสัณฐานประเภทหนึ่ง (ชนันญา, 2017) 
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แกวบอโรเทลลูไรท (borotellurite Glasses) เปนแกววัสดุใหมที่มีความนาสนใจทางวิทยาศาสตรเปนอยางมาก 
แกวชนิดนี้มีความเสถียรที่อุณหภูมิหอง มีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสงและทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง มีจุด
หลอมเหลวท่ีต่ำและคาคงท่ี ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง (ชนันญา และคณะ, 2017) 

ซิงคออกไซค (zinc oxide) เปนสวนประกอบหน่ึงที่สำคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา
แกวที่มีซิงคออกไซดเปนตัวประกอบจะทำใหมีจุดหลอมเหลวต่ำ ซึ่งงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนี หักเหสูง 
มีสมบัติทางกายภาพที่ดี มีสมบัติทางเคมีที่ดี และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดี (ชนันญา และคณะ, 2017) 

แบเรียมออกไซด (barium oxide) เปนวัสดุที่มีความนาสนใจมีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบตัิ
ทางไฟฟา อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูงคือไมทำปฏิกิริยากับสารเคมีชนิด อื่น ๆ มีจุดหลอมเหลวต่ำมีสภาพตานทาน
และสภาพนำไฟฟาที่เหมาะสม (ภัทรวจี และคณะ, 2017) 

บิสมัทออกไซด (Bi2O3) เปนของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ เปนตัวนำความรอน ไฟฟาไดดี มีสมบัติพิเศษคือขยายตัว
เมื่อแข็งตัว ใชประโยชนนำไปผสมกับโลหะอื่นใหเปนโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ สามารถหลอมเพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการเช่ือมโยงเปนโครงขายของแกวได เนื่องจากอะตอมของบิสมัทมีน้ำหนักอะตอมสูง สงผลใหโลเลกุลของบิสมัทออกไซด
ที่เปนโลหะหนักเปนองคประกอบของสูตรแกว (รังสรรค, 1986) 

นีโอดิเมียม (neodymium) เปนธาตุโลหะลักษณะเงินมันวาวหายาก เมื่อสัมผัสอากาศสีจะหมองเพราะเกิดสนิม
สารประกอบออกไซด หมายเลขอะตอมคือ 60 สัญลักษณ Nd จัดอยูในกลุมแลนทาไนด มีปริมาณบนพื้นโลกมากเปนอันดบั2 
ในกลุมเดียวกันรองจากซีเรียม นีโอดีเมียมเปนธาตุที่ไมไดพบในรูปแบบโลหะหรือบริสุทธ์ิเหมือนกับธาตุอื่น ๆ นิยมใชเติมลงใน
วัสดุแกว เนื่องจากสามารถเปลงแสงไดดีในชวง NIR ไดดี (ชนันญา และคณะ, 2017) 

2. วิธกีารทดลอง
สำหรับสูตรแกวที่ทำการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ 30TeO2 : (38 – x )B2O3 : 10ZnO :2Bi2O3 : 20BaO : xNd2O3 

(เมื่อ x คือ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 และ 0.25 เปอรเซ็นตโมล)   หลอมดวยเทคนิคการหลอมแกวท่ีอุณหภูมิสูงและทำใหเย็น ตัว
ลงอยางรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีตั้งตนที่ใชคือ TeO2 B2O3 ZnO Bi2O3 BaO Nd2O3 และ Nd2O3 

ที่มี ความบริสุทธิ์สูงผสมลงในเบาหลอมอะลูมินา ตอมานำไปหลอมในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1150 °c เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง 
ตอมานำ แกวที่หลอมไดเทลงในแมพิมพแกรไฟตที่อุณหภูมิหอง และนำไปอบที่อุณหภูมิ  350 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 

ชั่วโมง เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นในแกว และขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนำไปตัดและขัดใหมขีนาด 
1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สำหรับวิเคราะหความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลโดยใชเครื่องวัดความหนาแนน  (รุน AND 

HR-200 ของบริษัท Dietheim) การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน 
UV-3600 ของบริษัท Bara Scientific)  

3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาณเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรท ท่ีเจือดวยความ

เขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 0.25 เปอรเซ็นตโมล โดยทั่วไปคาความหนาแนนของแกวจะอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางมวลและปริมาตรเชิงโมลท่ีเกิดจากโครงสรางแกว ความหนาแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการจัดเรียง
ตัวของอะตอมและกลุมของอะตอมที่สามารถเขาไปแทนที่อะตอมดังกลาวในโครงสรางแกวได จากการศึกษาคาความหนาแนน
และปริมาตรเชิงโมล พบวา มีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลง คือมีคาเพิ่มขึ้น กลาวคือ การเจือ Nd2O3 ลงไปในแกวชนิดนี้สงผลตอ  
คาความหนาแนน ซึ่งคาความหนาแนนอยูระหวาง 3.6929±0.0137 ถึง 3.9015±0.0128 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร แสดงใน
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ภาพที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมล ดังแสดงในภาพที่ 2 มีแนวโนมเปลี่ยนแปลง เนี่องจากมีคาปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมลดลง
เปนผลมาจากปริมาณการเจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกัน และนำคาที่ไดมาสรางกราฟความสัมพันธระหวาง
ความหนาแนนกับปริมาตรความเขมขนของ Nd2O3 แสดงดังภาพท่ี 1 จากการวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกวตัวอยาง 
พบวาคาปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับคาความหนาแนนของแกว ซึ่งปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 40.0907 ถึง 41.923  

ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล 

ภาพท่ี 1 ความหนาแนนของแกว 30TeO2 : (38 – x )B2O3 : 10ZnO :2Bi2O3 : 20BaO : xNd2O3 ที่เจือดวย Nd2O3 

ความเขมขนท่ีตางกัน 

ภาพที ่ 2 ปริมาตรเชิงโมลของแกว 30TeO2 : (38 – x )B2O3 : 10ZnO :2Bi2O3 : 20BaO : xNd2O3 ที ่เจ ือดวย Nd2O3 

ความเขมขนท่ีตางกัน 
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สเปกตราการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยความเขมขนของ Nd2O3 ที่แตกตางกันตั้งแต 
0.00 ถึง 0.25 เปอรเซ็นตโมล แสดงดังภาพท่ี 3 สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนท้ังหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสง
ที่ความยามคลื่น 525 นาโนเมตร (4G7/2 ) 583 นาโนเมตร ( 4G5/2 ) 683   นาโนเมตร ( 4F9/2 ) 748 นาโนเมตร (4F7/2+4S3/2) 
803 นาโนเมตร (4F5/2+2H9/2) และ 871 นาโนเมตร ( 4F3/2 )  สังเกตพบวาสเปกตรัมการดดูกลืนแสงของแกวตัวอยาง สวนใหญ
เปนการดูดกลืนแสงในชวง VIS ถึง NIR โดยมีความยาวคลื่น 500 ถึง 1,000 นาโนเมตร และคาการดูดกลืนแสงของแกว
ตัวอยางนี้จะมีคาการดูดกลืนแสงสูงข้ึนอยูกับปริมาณการเจือความเขมขนของ Nd2O 

ภาพที ่ 3 สเปกตราการดูดกลืนแสงของแกว 30TeO2 : (38 – x )B2O3 : 10ZnO :2Bi2O3 : 20BaO : xNd2O3 ที ่เจือดวย 
Nd2O3 ความเขมขนท่ีตางกัน 

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยนีโอดิเมียมออกไซด  พบวาแกวตัวอยาง มีคาความ

หนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมล มีแนวโนมที่เปลี่ยนแปลง คือคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น กลาวคือ การเจือ Nd2O3 ลงไปใน

แกวชนิดนี้จะสงผลตอคาความหนาแนนซึ่งคาความหนาแนนอยูระหวาง 3.9015±0.0128 ถึง 3.6929±0.0137 กรัมตอ

ลูกบาศกเซนติเมตร และคาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลง ซึ่งอยูระหวาง 40.0907 ถึง 41.923 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล   ผล

ของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 1,000 นาโนเมตร พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยาง

ชัดเจนทั้งหมด 6 พีค โดยการดูดกลืนแสงที่ความยามคลื่น 525 นาโนเมตร (4G7/2) 583 นาโนเมตร (4G5/2) 683 นาโนเมตร 

(4F9/2) 748 นาโนเมตร (4F7/2+4S3/2) 803 นาโนเมตร (4F5/2+2H9/2) และ 871 นาโนเมตร (4F3/2)  และพีคความเขมขนของการ

ดูดกลืนแสงจะเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของ Nd2O3   
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5. กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัยแหงความเปนเลิศทางเทคโนโลยีแกวและวัสดุศาสตร สาขาวิชาฟสิกส อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่อำนวยความสะดวก
และใหความอนุเคราะหในการใชสถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย 

6. เอกสารอางอิง

ชนันญา วงษดียิ่ง, (2017). โครงสรางของแกวซิงคแบเรียมบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด  STRUCTURE OF 

ZINC BARIUM BOROTELLURITE GLASSES DOPED WITH Dy2O3,  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ชนันญา วงษดียิ่ง, ภัทรวจี ยะสะกะ, ณรงค สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว, (2017). การศึกษาสมบัติของแกวซิงคแบเรียม
บอเรตที่เจือดวยดิโอดิเมียมออกไซด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภัทรวจี ยะสะกะ, เพ็ญนภา ใจกลา และจักรพงษ แกวขาว, (2017). สมบัติสเปคโทรสโคปของแกวซิงคลิเทียมแบเรียมบอเรตที่
เจือดวยซาแมเรียมออกไซด, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รังสรรค รวมนิคม, (2016). การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางโครงสราง ทางแสง และทางลูมิเนสเซนต ของระบบแกวบิสมัท
แบเรียมบอรเรทดวยการเจือซาแมเรียม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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การสังเคราะหและสมบัติของแกวซิงคบิสมทัแบเรียมบอโร –เทลลูไรท 
ที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด 

ภัทรวจี ยะสะกะ1*, นิภาพร แกวรากมุข2, ปวริศา ลือกิจ2, วัชรียา ศรีสวัสดิ์2 และ ธนภรณ สุพรรณโรจน3 

 1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม
3สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี 

*ผูรับผิดชอบบทความ: pyasaka@hotmail.com

บทคัดยอ 

ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรทที ่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ 
30TeO2 – (38–x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3 ที่มีความเขมขน 0.00  0.05  0.10  0.50  1.00 และ 
1.50 เปอรเซ็นโมล  ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิ 1,150 °C เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว
งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางแสง ของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรท เพื่อให
เขาใจบทบาทของ Sm2O3 ผลที่ไดพบวา คาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมที่ไมแนนอน ซึ่งคาความหนาแนนมี
คาระหวาง 3.6614 ± 0.0039 ถึง 3.8300 ± 0.0003 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และมีคาปริมาตรเชิงโมล มีคาอยูระหวาง 
32.0099 ถึง 33.8936 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 2,000 
นาโนเมตร ของซาแมเรียมออกไซด พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียม
ออกไซด 

คำสำคัญ:  แกวบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรท / ซาแมเรียมออกไซด / สมบัติทางกายภาพ / สมบัติทางแสง
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Abstract 

The zinc bismuth barium boro – tellurite glasses system doped samarium oxide with chemical 

composition of 30TeO2 – (38–x) B2O3 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3, where x are 0.00 0.05 0.10 0.50 

1.00 and 1.50 in mol% have been synthesized by conventional melt quenching technique at room 

temperature at 1,150 oC for 1.5 hours. This research study on physical and optical properties. In order to 

understand the role of Sm2O3 in zinc bismuth barium boro – tellurite glasses systems. The result showed 

that density and molar volume are no trend which the density between 3.6614 ± 0.0039 to 3.8300 ± 0.0003 

gram/  centimeter3 and have a value of molar volume between 32.0099 to 33.8936 centimeter3/ mol. The 

optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 500 – 2,000 nm for Sm3+, 

the intensity of all absorption bands increased with increasing Sm2O3 content.  

Keywords:   Bismuth barium boro – tellurite glasses / Samarium oxide / Physical properties 
/ Optical properties  

1.บทนำ 
        แกวเปนวัตถุโปรงใส ที่ไดจากการหลอมวัตถุดิบที่เปนสารอนินทรียดวยอุณหภูมิสูงแลวปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 
และมีลักษณะเปนของแข็งท่ีไมเปนผลึกมีโครงสรางแบบสุมที่ไรระเบียบ แกวที่เติมไอออนของโลหะจะไดรับความสนใจ  
ดานอิเล็กทรอนิกส อุปกรณทางแสง  (Ahmad at el., 2014) 

บอโร – เทลลูไรท (Boro – Tellurite) ถูกใชเปนสวนผสมหลักทำหนาที่เปนโครงขายแกว (glass former) ที่สำคัญ
นอกเหนือจากแกวซิลิกาและแกวฟอสเฟส โดยยึดกันดวยพันธะโควาเลนต ทำใหคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพที่นาสนใจ   
โดยมีคาความหนาแนนสูงและอุณหภูมิในการหลอมท่ีคอนขางต่ำ (Sing at el., 2014) 
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ซิงคออกไซด (zinc oxide) สามารถประยุกตใชงานไดหลายอยางเชน อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส วัสดุเปลงแสง 
ไดโอดเลเซอรซึ่งจะเปลงแสงออกมาในชวงวิสิเบิลและมีแถบพลังงานกวาการเติมซิงคออกไซดในแกวบอเรตไดรับความสนใจ
เปนพิเศษจากรายงานวิจัยพบวา ซิงคออกไซดที่เติมลงไปในโครงสรางแกวจะเขาไปทำหนาท่ีเปนโครงรางตาขายเชื่อมพันธะกับ
ออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแกว (Elkhoshkhanya at el., 2018) 

แบเรียมออกไซด (barium oxide)  เปนวัสดุที่มีความนาสนใจ มีลักษณะทางโครงสรางทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางไฟฟา อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือไมทำปฏิกิริยากับสารเคมี ชนิดอื่น ๆ มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีสภาพตานทาน
และสภาพนำไฟฟาที่เหมาะสม นอกจากนี้แบเรียมยังมีความสำคัญในดานอุตสาหกรรมแกวกำบังรังสี ซึ่งจะนำแบเรียมเตมิลง
ไปในโครงสรางแกว (Hajer at el., 2014) 

ซาแมเรียม (samsrium) เปนธาตุหายากที่สามารถเปลงแสงได ซึ่งจะมีความวาวคลายกับเงิน และมีความเสถียรใน
สภาพอากาศทั่วไป ซาแมเรียมถูกคนพบพรอมกับธาตุหายากชนิดอื่น ๆ ในแรโมนาไซดและแรแบสตนีไซด ซาแมเรียมเปน
สารประกอบที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตแมเหล็กถาวรยิ่งไปกวานั ้นยังมีการประยุกตใชงานทางดานเลเซอร  เอ็กซเรย 
เครื่องมือท่ีใชวัดความแมนยำ ผลิตแสงสีขาวในเทคโนโลยีสเตลท การดูดกลืนของรังสีอินฟราเรดในแกวนำแสงอุตสาหกรรมใน
โรงภาพยนตรและอิเล็กทรอนิกส (Suaif at el., 2019) 

บิสมัท (bismuth) เปนธาตุโลหะหนัก เปนผลึกสีขาวอมชมพู มีสมบัติทางเคมีคลายสารหนูและพลวง ใชประโยชน
ทางการแพทย เภสัชกรรม และเครื่องสำอาง เปนสวนผสมของฟวส นอกจากนี้ยังมีปะปนอยูกับแรดีบุก แรตะกั่ว แรทองแดง
อีกดวย การผลิตบิสมัทมาใชนั้น สวนใหญเปนผลพลอยไดมาจากอุตสาหกรรมการถลุงใหไดตะกั่ว และทองแดงบริสุทธิ์ 
นอกจากน้ีแกวท่ีมีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไปเพื่อชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติของแกว เชน 
แกวเปลงแสงที่เกิดจากการเตรียมตะกั่วและกลายเปนสารประกอบออกไซดในเนื้อของแกวเพื่อทำใหแกวหนักขึ้น เนื้อแกว
ยืดหยุนและแวววาว แตตะกั่วมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสีเพื่อหลีกเลี่ยงการใชออกไซดของ
ตะกั่วสำหรับการใชงานมาดานกำบงัรังสี (Yamsuk at el., 2019) 

2. วิธกีารทดลอง
สูตรแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรทสูตร 30TeO2 – (38 – x) B2O3 –10ZnO – 2Bi2O3– 20BaO – 

xSm2O3 (เมื่อ x คือ 0.00 0.05 0.10 0.50 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล) ดวยเทคนิคการทำใหแกวเย็นตัวอยางรวดเร็ว 

(melt quenching technique) เมื่อนำมาผสมเขาเบาหลอมแลว นำไปเผาเตาแกวที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส ใชเวลา
ประมาณ 1.5 ช.ม จากนั้นนำมาเทใสแมพิมพแกรไฟต รอใหแกวเย็นตัวลงและเขาอบที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ใชเวลา  
3 ช.ม เมื่อแกวที่เย็นตัวลงไปตัดและขัดใหมีขนาดและความกวาง 1.0 ซ.ม ยาว 1.5 ซ.ม และหนา 0.3 ซ.ม สำหรับการ
วิเคราะหความหนาแนนจะใชเครื่องยูวี – วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV–Vis–NIR Spectrophotometer  

3. ผลการวิจัย
คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรท ที่เจือดวยความเขมขนของ 

Sm2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซนซโมล แสดงดังตารางที่ 1 โดยทั่วไปคาความหนาแนนของแกวจะอธบิาย
ถึงความสัมพันธระหวางมวลกับปริมาตรที่เกิดจากโครงสรางแกว ความหนาแนนจะมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับการ
จัดเรียงตัวของอะตอมที่สามารถเขาไปแทนที่อะตอมและกลุมของอะตอมดังกลาวในโครงสรางของแกวได จากการศึกษาคา
ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมล พบวา คาความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมล มีแนวโนมที่ไมแนนอน เมื่อเพิ่มปริมาณ
ความเขมของ Sm2O3 ซึ่งจากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Sm2O3  มีอิทธิพลตอความหนาแนนของ
แกวตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.4473 ± 0.0002  ถึง 3.8300 ± 0.0003  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดัง
ภาพที่ 1 และคาปริมาณเชิงโมล อยูระหวาง 32.4738 ถึง 33.8936 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ดังภาพท่ี 2 
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ตารางที่ 1 แสดงความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว 30TeO2 – (38 – x) B2O3  – 10ZnO – 2Bi2O3– 20BaO – 

xSm2O3 

ภาพท่ี 1 ความหนาแนนของแกวสูตร 30TeO2 – (38 – x) B2O3  – 10ZnO – 2Bi2O3– 20BaO – xSm2O3   ซึ่งเจือดวย 
Sm2O3 ที่ความเขมขนที่ตางกัน 

Glass Composition Molecular 

Sm2O3 

(mol%) 

B2O3 

(mol%) 

ZnO 

(mol%) 

Bi2O3 

(mol%) 

BaO 

(mol%) 

TeO2 

(mol%) 

Density ρ (g/cm3) 

+ SD 

Molar Volume 

(Vm) (cm3/mol) 

0.00 38 10 2 20 30 3.7710 ± 0.0101 32.4738 

0.05 38 10 2 20 30 3.8300 ± 0.0003 32.0099 

0.10 38 10  2 20 30 3.4473 ± 0.0002 32.5195 

0.50 38 10 2 20 30 3.6614 ± 0.0039 33.8936 

1.00 38 10 2 20 30 3.7600 ± 0.0012 33.4597 

1.50 38 10 2 20 30 3.7704 ± 0.0018 33.8202 
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ภาพที่ 2   ปริมาตรเชิงโมลของแกวสูตร 30TeO2 – (38 – x) B2O3  – 10ZnO – 2Bi2O3– 20BaO – xSm2O3 ซึ่งเจือดวย 
Sm2O3 ที่ความเขมขนที่ตางกัน 

จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรท ที่เจือดวย Sm2O3          
ที ่ ความเขมขนแตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 
ถึง 2,000 นาโนเมตร อยูในชวง UV–VIS–NIR ที่อุณหภูมิหองแสดงดังในภาพที่ 3 จากผลที่ได พบวา สามารถสังเกตเห็น
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงไดอยาง ชัดเจนทั้งหมด 7 พีค อยูที่ตำแหนงที่ (6F11/2) 994 นาโนเมตร (6F9/2) 1,080 นาโนเมตร 
(6F7/2) 1,227 นาโนเมตร  (6F5/2) 1,376 นาโนเมตร (6F3/2) 1 ,478 นาโนเมตร (6H15/2) 1,532 นาโนเมตร และ (6F1/2)         
1,587 นาโนเมตร และมีความเขมของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นสูงตามปริมาณการเจือ Sm2O3   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลนืของแกวสูตร 30TeO2 – (38 – x) B2O3  – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO– xSm2O3 ซึ่งเจือดวย 
Sm2O3 ที่ความเขมขนที่ตางกัน 
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4.สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ไดการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ  และสมบัติทางแสง ของแกวซิงคบิสมัทแบเรียม บอโร – 

เทลลูไรท ที่เจือดวย Sm2O3 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนานำไปประยุกตใชงานทางดานอุปกรณทางแสงและทาง
เลเซอรซึ่งผลที่ได พบวา คาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมบอโร – เทลลูไรท ที่เจือดวย
ความเขมขนของ Sm2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล มีแนวโนมที่ไมแนนอน เมื่อเพิ่มปริมาณความเขม
ของ Sm2O3 ซึ่งจากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Sm2O3  ไมมีอิทธิพลตอความหนาแนนของแกว
ตัวอยาง โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.4473 ± 0.0002  ถึง 3.8300 ± 0.0003   กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และ
คาปริมาตรเชิงโมล อยูระหวาง 32.4738 ถึง 33.8936 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสง มีทั้งหมด 7 พีค 
ซึ่งพีคการดูดกลืนของแสงเกิดระดับพลังงานท่ี(6F11/2) 944 นาโนเมตร (6F9/2) 1080 นาโนเมตร(6F7/2) 1227 นาโนเมตร (6F5/2) 

1376 นาโนเมตร (6F3/2) 1478 นาโนเมตร  (6H15/2) 1532 นาโนเมตร (6F1/2) 1587 นาโนเมตร 
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สมบตัิสเปกโตรสโคปของซาแมเรียมออกไซดที่เจือในแกวซงิคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท 
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บทคัดยอ 

ระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรทที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด ถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (68–x) TeO2 – 

10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3 ที่มีความเขมขน 0.00  0.05  0.10  0.50  1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นโมล   ดวย

เทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 950 °C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง และปลอยใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทำการศึกษาสมบัติทาง           

สเปกโตรสโคปของระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท เพื่อศึกษาบทบาทของ Sm2O3 ผลที่ไดพบวา ความหนาแนนของ

ระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมล มีคาลดลงตามปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 เมื่อวัดสเปกตรัมการ

ดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 2,000 นาโนเมตร ของซาแมเรียมออกไซด พบวา คาความเขมของพีคการดูดกลืน

แสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของซาแมเรียมออกไซด นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของไอออน Sm3+ ที่

เจือในระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท จากการกระตุนความยาวคลื่น 403 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงท่ีมีความยาว

คลื่น 599 นาโนเมตร 

คำสำคัญ:  แกวเทลลูไรท / ซาแมเรียมออกไซด / สมบัติสเปกโตรสโคป 
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Spectroscopy Characteristics of Samarium Oxide 

Doped Zinc Bismuth Barium Tellurite Glasses  
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Abstract 

The zinc bismuth barium tellurite glasses system doped samarium oxide with chemical composition 

of (68–x) TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3, where x are 0.00 0.05 0.10 0.50 1.00 and 1.50 in mol% 

have been synthesized by conventional melt quenching technique at room temperature at 950 oC for 1 

hour. This research study on spectroscopy properties. In order to study the role of Sm2O3 in zinc bismuth 

barium tellurite glass systems. The results shown that the density increased whereas the molar volume 

decreased with increasing of Sm2O3 concentrations. The optical absorption spectra of glasses were 

measured in the wavelength range of 500 – 2,000 nm for Sm3+ ion, the intensity of all absorption bands 

increased with increasing Sm2O3 content. In addition, the luminescence properties of Sm2O3
 doped zinc 

bismuth barium tellurite glass systems were carried out using excitation wavelengths of 403 nm the 

luminescence peaks around 599  nm.  

Keywords:   Tellurite glasses / Samarium oxide / Spectroscopy properties 

1.บทนำ
        ปจจุบันวงการแกวและกระจกกำบังรังสีทั้งหมดยังคงอยูที่ระบบเเกวซิลิเกต ที่ใชสารซิลิกา (SiO2) เปนหลักในการผลิต

แกว ซึ่งแกวซิลิเกตนี้สวนใหญจะถูกใชทำหนาตาง ขวดน้ำ เเละกระจกอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไปที่ไมตองการสมบัติพิเศษ ถึงเเมวา

บางครั้งอาจจะมีการผสม B2O3 ลงไปกับ SiO2 (เรียกวาแกวบอโรซิลิเกต) ซึ่งแกวบอโรซิลิเกตนี้นิยมใชในกันในเครื่องเเกวทาง

เคมี หรือภายใตความรอนสูง หรือในกรณีของสาร P2O5 (เรียกวาเเกวฟอสเฟต) เเตสารทั้งหมดที่กลาวมาลวนมีความหนาแนน

ต่ำ ซึ่งไมเหมาะเเกการไปทำวัสดุกำบังรงัสีหากขาดสารเติม (Additive) ที่เหมาะสม เเละสารตางๆที่กลาวมายังมีจดุหลอมเหลว

ตางกันไป (Rao, 2002) (Varshneya, 1993) (Singh at el., 2005) สรุปไดดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 คาความหนาแนนเเละจุดหลอมเหลวของสารเคมีที่เปนโครงสรางแกว [1-3] 

สารเคมีที่เปนโครงสรางแกว จุดหลอมเหลว ( C) ความหนาแนน (g/cm3) 

SiO2 1,700 2.65 

B2O3 450 2.46 

P2O5 340 2.39 

TeO2 733 5.67 

ในทางทฤษฎีแกวนั้น สารอีกชนิดหนึ่งที่สามารถมีพฤติกรรมเปนโครงสรางแกวไดแก เทลลูเรียมไดออกไซด (TeO2) 

ซึ่งแกวที่เตรียมไดจาก TeO2 นั้นจะถูกเรียกวาเเกวเทลลูไรท (Tellurite glass) ซึ่ง TeO2 นี้มีจุดหลอมเหลวไมสูงเหมือนซิลิกา 

(ซึ่งจะทำใหเตรียมแกวยากเเละเปลืองพลังงาน เนื่องจากตองใชอุหภูมิสูง) เเละไมต่ำเหมือนกรณีของ B2O3  เเละ P2O5 (จะ

ระเหยไดงาย เเละไมสามารถคงสัดสวนของสารเคมีกอนหลอมได) จึงทำใหมีความเหมาะสมในชวงอุณหภูมิที่จะหลอมเเละ

นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือ มีคาความหนาแนนสูงถึง 5.67 g/cm3 [3] (มากกวา SiO2, B2O3 เเละ P2O5 สอง

เทาโดยประมาณ)  

โดยทั่วไปเเลวหากตองการเตรียมแกวมีความหนาแนนสูงในระบบแกวเเบบเกา (SiO2, B2O3 เเละ P2O5) นั้น จะตอง

เติมออกไซดของโลหะหนักเชนตะกั่วซึ่งมีความเปนพิษสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จะสามารถพัฒนาแกวระบบใหม โดยที่ไมจำเปนตอง

ใสสารเติม (Additive) มากเกินไปเเละจะรบกวนสมบัติทางเเสงที่ดีของแกว ซึ่งจะไดแกวที่มีสมบัติทางเเสงที่ดีที่มีความ

หนาแนนสูงมาก งานวิจยันี้จึงจะเปนการพัฒนาแกวใหมคีวามหนาแนนสูงที่มีสมบัติทางเเสงที่ดี เเละยังมีการเตรียมที่อุณหภูมิ

ต่ำ ประหยัดพลังงานกวาเเกวทั่ว ๆ ไป (แกวซิลิเกต)  

การพัฒนาแกวเทลลูไรทระบบใหมในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาทฤษฎีเพื่อกำหนดสูตรในการหลอมแกวเทลลูไรท  โดย

ออกแบบสูตรเเกวเทลลูไรทเนนที่การใชแกวท่ีเตรียมจาก สารเคมี TeO2 รวมกับสารประกอบออกไซดที่ทำใหสมบัติทางเเสงดี

ขึ ้น เชน ZnO BaO Bi2O3 ซึ ่ง ZnO เปนสวนประกอบหนึ ่งที ่สำคัญในการฟอรมตัวเปนแกว และแกวที ่มี  ZnO เปน

องคประกอบจะทำใหแกวมีจุดหลอมเหลวต่ำงายตอการหลอมแกวในหองปฏิบัติการ มีคาดัชนีหักเหสูง และมีเสถียรภาพทาง

ความรอนที่ดี เนื่องจากเมื่อเติม ZnO ลงในแกวแลวจะชวยลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงความรอน BaO เปนสารเคมีที่มี

ความนาสนใจอีกสารหนึ่ง คือ มีลักษณะทางโครงสราง ทางแสง และทางไฟฟาที่ดี อีกทั้งมีเสถียรภาพทางเคมีคอนขางสูง คือ

ไมทำปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอื่นๆ และมีจุดหลอดเหลวต่ำ มีสภาพตานทานและสภาพนำไฟฟาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีแกวที่มี

องคประกอบของ Bi2O3 ยังสามารถใชแทนตะก่ัวไดเนื่องจากเพ่ิมความหนาแนน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากไอระเหย

ของ Bi2O3 ไมเปนพิษเหมือนกับตะกั่ว สวนมาก Bi2O3 ที่เติมลงไปใน แกวจะมีจุดประสงค คือ ตองการใหแกวนั้นมีคาความ

หนาแนนสูงขึ้น 

2. วิธีการทดลอง
สูตรแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรทสูตร (68–x) TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3, (เมื่อ x คือ 

0.00 0.05 0.10 0.50 1.00 และ 1.50 เปอรเซ็นตโมล) ดวยเทคนิคการทำใหแกวเย็นตัวอยางรวดเร็ว (melt quenching 

technique) เมื่อนำมาผสมเขาเบาหลอมอะลูมินาแลว นำไปหลอมที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส ใชเวลาประมาณ 1 ช.ม 

จากนั้นนำมาเทใสแมพิมพแกรไฟต รอใหแกวเย็นตัวลงและเขาอบท่ีอุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส ใชเวลา 3 ช.ม เมื่อแกวที่เย็น

ตัวลงไปตัดและขัดใหมีขนาดและความกวาง 1.0 ซ.ม ยาว 1.5 ซ.ม และหนา 0.3 ซ.ม สำหรับการวิเคราะหความหนาแนนจะ

ใชเครื่องรุน AND HR-200 การวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโตรโฟโตมิเตอร (รุน UV-
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3600 บริษัท Bara Scientific) และการวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer 

(รุน Cary Eclipse บริษัท Agilent Technologies) 

3. ผลการวิจัย
             ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรทที่เจือดวย Sm2O3 

ที่แตกตางกันตั้งแต 0.00 ถึง 1.50 เปอรเซ็นตโมล ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยทั่วไป คาความหนาแนนของแกวจะอธิบายถึง

ความสัมพันธระหวางมวลและปริมาตรที่เกิดจากโครงสรางแกว ความหนาแนนมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการจัดเรียงตัวของ

อะตอมและกลุมของอะตอมที่สามารถเขาไปแทนท่ีอะตอมดังกลาวในโครงสรางแกวได พบวาคาความหนาแนนและคาปริมาตร

เชิงโมล มีคาความหนาแนนเพิ่มขึ้น กลาวคือ เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 ซึ่งจากความสัมพันธนี้แสดงใหเห็นวา

ปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนของตัวอยางแกวซึ่ง  คาความหนาแนนอยูระหวาง 5.2714± 

0.0013 ถึง 5.5957± 0.0104 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร เนื่องจากมวลโมเลกุลของ TeO2 มีคานอยกวามวลโมเลกุลของ 

Sm2O3 เกิดการแทนท่ี TeO2 ในโครงสรางแกวสงผลใหคาความหนาแนนของตัวอยางแกวเพ่ิมขึ้น และนำคาท่ีไดมาสรางกราฟ

ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 จากการวิเคราะหหาคาปริมาตรเชิงโมลของแกว

ตัวอยาง คาปริมาตรเชิงโมลจะขึ้นกับคาความหนาแนนของแกว ซึ่งพบวาปริมาตรเชิงโมลมีคาลดลงตามความเขมขน โดยคา

ปริมาตรเชิงโมล มีคาอยูระหวาง 28.5017 ถึง 29.7170 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล 
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ภาพท่ี 1 กราฟคาความหนาแนนและปรมิาตรเชิงโมลของแกวสูตร (68–x) TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3

ทีเ่จือดวย Sm2O3 ที่ความเขมขนที่ตางกัน 
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จากการวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท ที่เจือดวย Sm2O3  ที่ความเขมขน

แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 2 ,000    

นาโนเมตร อยูในชวง UV–VIS–NIR ที่อุณหภูมิหองแสดงดังในภาพที่ 2 จากผลที่ได พบวา สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมการ

ดูดกลืนแสงไดอยาง ชัดเจนท้ังหมด 7 พีค อยูที่ตำแหนง (6F11/2) 994 นาโนเมตร (6F9/2) 1,080 นาโนเมตร (6F7/2) 1,227    นา

โนเมตร (6F5/2) 1,376 นาโนเมตร (6F3/2) 1,478 นาโนเมตร (6H15/2) 1,532 นาโนเมตร และ(6F1/2) 1,587 นาโนเมตรและมี

ความเขมของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงมีคาเพิ่มขึ้นสูงตามปริมาณการเจือ Sm2O3   

ภาพท่ี 2 สเปกตรัมการดดูกลืนของแกวสูตร (68–x) TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3     ทีเ่จือดวย Sm2O3 

ที่ความเขมขนที่ตางกัน 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุนแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความเขมขน
แตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล สเปกตรัมการกระตุนแสง ถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 300 ถึง 500 
นาโนเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3 พบวา สังเกตเห็นสเปกตรัมทั้งหมด 10 พีค โดยใชการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 599            
นาโนเมตร ซึ่งพบพีคการกระตุนที่ความยาวคลื่น (4K17/2) 344 นาโนเมตร (4D3/2) 361 นาโนเมตร (6P7/2) 375 นาโนเมตร 
(6P3/2) 403 นาโนเมตร (6P5/2) 417 นาโนเมตร (4G9/2) 438 นาโนเมตร (4M17/2) 448 นาโนเมตร (4I13/2) 462 นาโนเมตร 
(4I11/2) 474 นาโนเมตร และ  (4I9/2) 486 นาโนเมตร 
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ภาพท่ี 3 สเปกตรัมการกระตุนแสงของแกว สูตร (68–x) TeO2 – 10ZnO – 2Bi2O3 – 20BaO – xSm2O3     ทีเ่จือดวย 

Sm2O3 ที่ความเขมขนที่ตางกัน 

นอกจากการนี้ยังศึกษาสเปกตรัมการเปลงแสงของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท  ที่เจือดวย Sm2O3 ที่ความ
เขมขนแตกตางกัน ตั้งแต 0.00 ถึง 1.5 เปอรเซ็นตโมล จากกราฟสเปกตรัมการเปลงแสงบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 
750 นาโนเมตร และใชความยาวคลื่นที่มากที่สุดของการกระตุนมาหาสเปกตรัมการเปลงแสง ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 
403 นาโนเมตร โดยแหลงกำเนิดแสงคือหลอดไฟแฟลช (xenon flash lamp ) ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ ่งพบวาสามารถ
สังเกตเห็นสเปกตรัม 4 พีค ในชวง VIS และจากงานวิจัยพบวาความเขมขนของ Sm2O3 ที่ 1.00 เปอรเซ็นตโมล ใหคาความ
เขมขนของพีคสูงสุดโดยมีความยาวคลื่น 599 นาโนเมตร และพบวาคาท่ีมีความเขมขนมากกวา 1.50 เปอรเซ็นตโมล  คาความ
เขมขนของพีคการเปลงแสงกลับมีคาลดลงเนื่องจากมีคาความเขมขนของปริมาณ Sm2O3 มากเกินไปโดยสอดคลองกับรูปแบบ
ระดับพลังงานของ Sm2O3 ดังแสดงในภาพท่ี 5 ซึ่งรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Sm2O3 ที่เกิดการดูดกลืน
การกระตุนและการเปลงแสง  
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ภาพท่ี 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกวสูตร 30TeO2 – (38 – x) B2O3  – 10ZnO – 2Bi2O3– 20BaO– xSm2O3 ซึ่งเจือ
ดวย Sm2O3 ที่ความเขมขนที่ตางกัน 

ภาพท่ี 5 แผนภาพไดอะแกรมของระดับพลงังานไอออน Sm3+ ที่เกิดการดูดกลืน การกระตุนแสง และการเปลงแสง 

UV-VIS-NIR 
Excitation λEm = 599 nm 
Emission λEx = 403 nm 
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4.สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ไดการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติทางสมบัติทางสเปกโตรสโคปของแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรท ที่เจือดวย Sm2O3

เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนานำไปประยุกตใชงานทางดานอุปกรณทางแสงและทางเลเซอรซึ่งผลที่ได พบวา คาความ

หนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวมีคาความหนาแนนเพิ่มขึ้น และคาปริมาตรเชิงโมลลดลง ตามปริมาณการเจือ Sm2O3

ทีเ่พิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาปริมาณความเขมขนของ Sm2O3 มีอิทธิพลตอคาความหนาแนนและปริมาตรเชิง   โมลของแกวระบบ

นี ้สเปกตรัมการดูดกลืนแสง พบพีคการดูดกลืนแสง ทั้งหมด 7 พีค ซึ่งพีคการดูดกลืนของแสงเกิดระดับพลังงานท่ี (6F11/2) 944 

นาโนเมตร (6F9/2) 1080 นาโนเมตร(6F7/2) 1227 นาโนเมตร (6F5/2) 1376 นาโนเมตร (6F3/2) 1478 นาโนเมตร  (6H15/2) 1532 

นาโนเมตร (6F1/2) 1587 นาโนเมตร สเปกตรัมการกระตุนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 300 ถึง 500 นาโนเมตร 
สังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้ง 10 พีค โดยใชการเปลงแสงที่มีความยาวคลื่น 599 นาโนเมตร ซึ่งพีคการ กระตุนของ
แสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานที่ (6K17/2) 344 นาโนเมตร  (6D3/2) 361 นาโนเมตร  (6P7/2) 375 นาโนเมตร (6P3/2) 
403 นาโนเมตร (6P5/2) 417  นาโนเมตร (6G9/2) 438 นาโนเมตร (6M17/2) 448 นาโนเมตร (6I13/2) 462   นาโนเมตร  (6I11/2) 

474 นาโนเมตร (6I9/2) 486 นาโนเมตร และ สเปกตรัมการเปลงแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 750 นาโนเมตร 
ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน 403 นาโนเมตร สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมไดอยางชัดเจนทั้ง 4 พีค ที่ความยาวคลื่น (6H5/2)   
562 นาโนเมตร (6H7/2) 599 นาโนเมตร (6H9/2) 645  นาโนเมตร (6F11/2) 706 นาโนเมตร ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบพลังงานของ 
ไอออน Sm3+ ที่ความเขมขนของไอออนธาตุซาแมเรียม 1 เปอรเซ็นตโมล ที่เจือลงในระบบแกวซิงคบิสมัทแบเรียมเทลลูไรทให
คาความเข็มของพีคสูงสุดอยูท่ีความยาวคลื่น (6H7/2) 599 นาโนเมตร 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกสเร่ืองคลื่น โดยใชนวัตกรรม 
Superposition Principle of wave ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
เฉลิมชัย โพธิ์รังนก   ฐิติมา กรประเสริฐ   จงกลณี นกทอง ศุภรัตน ทัศนเจริญ1

กิตติพงษ เสียงเสนาะ1* และมัทนี เสียงเสนาะ2 
1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 5 โดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่องคลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ถ. มาลัยแมน ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ     
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 จํานวน 16 คน เนื่องจากครูที่ปรึกษาของนักเรียน หองนี้เปนครูพี่เลี้ยงของผูวิจัย ระยะเวลาท่ี
ใชในการวิจัย 2 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) นวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น             
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 10 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และ 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle 

of wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  2) จํานวนนักเรียนมากกวารอยละ 90 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยนวัตกรรม Superposition Principle of 

wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
คําสําคัญ: เจตคติ นวัตกรรม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คลื่น 
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Abstract 
The objectives of this research are: 1. To compare the learning achievement of physics subject in 

waves of Secondary School Year 5 students using innovative technology.  Superposition  Principle of 

waves between before and after study 2. To study students' satisfaction towards learning by using 

innovation.  Superposition Principle of wave The Subject is the  wave of Secondary School Year 5 

students. The sample group used in this study was Secondary School Year 5 students. The sample group 

used in this study was Secondary School Year 5 student at Srivichai Wittaya School, Malaiman Road, Wang 

Taku Subdistrict, Mueang Nakhon Pathom District.  Nakhon Pathom Province, Semester 1, Academic Year 

2020, 1 classroom, which was obtained from Specific randomness (  Purposive Sampling). Secondary 

School Year 5/2, 16 students. Because the teacher advisor of the student     This room is the mentor of 

the researcher.  The duration of the research was 2 hours. The research instruments were 1) 
Superposition Principle of wave Innovation in Secondary School Year 5, 2) 10 items of achievement test, 

and multiple choice exams 4 options. 3). Student satisfaction questionnaire towards innovative learning. 

Superposition Principle of wave, about waves in Secondary School Year 5, amount 20 items. Research 

result 1) Students who are taught using innovation  Superposition  Principle the Wave, Subject is wave 

the Secondary School Year 5 had significantly higher post-learning achievement at the.  01  2) More than 

90 percent of students have a positive attitude towards innovative learning. Superposition Principle of 

wave,Subject is wave of Secondary School Year 5 at a very satisfying level. Which is higher than the 

specified criteria 

Keywords: attitude Innovation achievement waves 
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1.บทนํา 

 ฟสิกสมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะฟสิกสเกี่ยวของกับชีวิตของทุกคนทั้งใน            
การดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนผลผลิตตาง ๆ  เพื่อใชอํานวยความสะดวกในชีวิต
และการทํางาน ลวนเปนผลของความรูฟสิกส ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ  ในเชิงวิทยาศาสตร และ
วิศวกรรมศาสตร ทุกสาขาลวนไดใชความรูทางฟสิกสชวยวางแผน วิเคราะห แกปญหา ทั้งในภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม    
จึงมีการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม  ๆ ของตางประเทศ ดังงานวิจัยที่กําลังดําเนินในภาควิชาฟสิกส เชน 
เซลลแสงอาทิตย การเคลือบฟลมบาง ดวยเทคโนโลยีนาโน ระบบเครือขายการสื่อสารและอุปกรณคอมพิวเตอรความเร็วสูง 
การผลิตโอโซนฆาเช้ือโรค การปรับสีอัญมณีเพื่อเพ่ิมมูลคาเปนตน หลังจากการท่ีเราไดศึกษาปญหาของการเรียนการสอนแลว 
จึงทําใหเห็นปญหาหลัก ๆ ไดวา การจัดการเรียนการสอนน้ันควรใหผูเรียนเขาใจ และเห็นภาพหรือการท่ีทําใหผูเ รียนเห็น
เนื้อหาในรูปแบบของนามธรรม และการที่ใหผูเรียนเห็นเน้ือหาเปนนามธรรมไดนั้น คือการใชนวัตกรรมเขามาชวยประกอบการ
จัดการเรียนการสอน ตามทฤษฎีของ Edgar Dale (แบบจําลองกรวยแหงประสบการณของ Edgar Dale, 2011 ) และ   
ปญหาที่ตามมาคือ นวัตกรรมท่ีมีอยูในประเทศการจัดหาคอนขางยาก จึงตองนําเขาจากตางประเทศ และมีราคาแพง ดังนั้น
ทางผูจัดทําวิจัยจึงเล็งเห็นวา เราสามารถนําสิ่งของท่ีหาไดทั่วไปนํามาทําเปนนวัตกรรมชวยในการจัดการเรียนการสอนทําให
เด็กเขาใจย่ิงข้ึน 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชนวัตกรรม 
Superposition Principle of wave ระหวางกอนเรียนและหลังเรยีน 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง
คลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสเรื่องคลื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยใชนวัตกรรม Superposition 

Principle of wave หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชนวตักรรม Superposition Principle of wave เรื่องคลื่น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 อยูในระดับพึงพอใจมากข้ึนไป  

4.วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

4.1.1 ขั้นการวิเคราะหเปนเนื้อหาเรื่องคลื่นช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  จากหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและเนือ้หาในเกมการศึกษา 

4.1.2 ขั้นการออกแบบ เปนการออกแบบแผนการสอน นวัตกรรมการศึกษา แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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4.1.3 ขั้นการพัฒนา ผูวิจัยรวบรวมเน้ือหาท่ีไดออกแบบไวมาสรางนวัตกรรม Superposition Principle of 

wave 

4.1.4 ขั้นการนําไปใช ผูวิจัยไดทดลองใชนวัตกรรมการศึกษาดวยตัวผูวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ  
การทํางาน จากนั้นนํานวัตกรรมการศึกษาไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณา และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนํา 

4.1.5 ขั้นการประเมิน นํานวัตกรรมการศึกษาไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา ซึ่งเปนอาจารยในกลุมสาระ      
การเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของเนื้อหาและนวัตกรรมท่ีใชและประเมินคุณภาพใน
การจัดทํานวัตกรรมการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 3 คน  

4.2 นวัตกรรม Superposition Principle of wave  

ภาพท่ี 4.2.1 ตัวนวัตกรรม Superposition Principle of f wave 

4.3 ประชากร 

     ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ถ. มาลัยแมน 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 3 หองเรียน แผนการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน 

4.4 กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ถ. มาลัยแมน 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน  ซึ่งไดมาจากการ
สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนักเรียนช้ัน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 16 คน  

4.5 เคร่ืองมือท่ีใช 

4.4.1. นวัตกรรม Superposition Principle of f wave 

4.4.2. แผนการจัดการเรียนรู 

4.4.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 10 ขอ 

4.4.4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จํานวน 20 ขอ 

4.6 การเก็บรวบรวมขอมูล  

     ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 
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4.5.1 รูปแบบการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test 
Design (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538 : 249)  

4.5.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และใชเวลาในการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยาง 2 ช่ัวโมง 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามลําดับ 

 4.5.3 ทดสอบ Pre-test กอนทําการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องคลื่น จํานวน 10 ขอ 

   4.5.4 ทําการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชนวัตกรรม  ใชเวลาในการจัด 
การเรียนรู 2 ช่ัวโมง 

     4.5.5 ทดสอบ Post-test หลังจากทําการจัดการเรียนรูกับกลุมตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนเรื่องคลื่นจํานวน 10 ขอ และใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน 

     4.5.6 นําขอมูลที่ไดจากการจัดการเรียนรูไปทําการตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑใหคะแนนคือขอที่ตอบถูก        
ให 1 คะแนน และขอที่ตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกในขอเดียวกันให 0 คะแนน แลวนําคะแนนที่ไดไป
วิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปผลการจัดการเรียนรูตอไป 

4.6 สถิติที่ใชในการวิจัย  

 4.6.1 คาเฉลี่ย (Mean)  

             4.6.2 คารอยละ (Percentage)  

      4.6.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

             4.6.4 คาดัชนีความสอดคลอง 

             4.6.5 ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

4.7 การวิเคราะหขอมูล 

 4.7.1 หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทําแบบทดสอบของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave 

  4.7.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle 

of wave วิชาฟสิกสเร่ืองคลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มาวิเคราะหหาระดับความพึงพอใจ โดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจในระดับตาง ๆ 
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5. ผลการวิจัย

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 5.1 คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่น 

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม  S.D. t sin 
Pre-test 16 10 2.88 1.708 

- 6.197 .000** 
Post-test 16 10 6.88 2.156 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

     จากตารางท่ี 5.1 พบวา คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกส ของงนักเรียนหลังเรียน โดยใชนวัตกรรม 
Superposition Principle of wave สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอ 1 
ที่ตั้งไว โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 2.88 และ 6.88 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาฟสิกส โดยใชนวัตกรรม  

Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยวิเคราะหเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดย
ใชชุดกิจกรรมวิชาฟสิกส เรื่อง คลื่นช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจ
ของนักเรียนเปนรายขอ หารอยละของจํานวนนักเรียนในระดับความพึงพอใจตาง ๆ ปรากฏดังตารางที่ 5.2 และ 5.3 

ตารางท่ี 5.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม 
Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

รายการประเมิน 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ N คาเฉลี่ย S.D. เกณฑการ

ประเมิน 
5 4 3 2 1 

ดานการจดัการเรียนการสอน 

1.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียนสนใจ
ในการเรียน 

4 10 2 0 0 16 4.125 0.599 มาก 

2.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียนเรียนรู
ไดเร็วขึ้น 

5 8 3 0 0 16 4.125 0.695 มาก 

3.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียนเขาใจ
เรื่อง คลื่น มากข้ึน 

4 7 5 0 0 16 3.937 0.747 มาก 

4.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียนเรียนรู
อยางสนุกไมเครียดและมีความสุขในการเรียน 

4 9 3 0 0 16 4.062 0.658 มาก 

5.นวัตกรรมทําใหเกิดการกระตุนอยากเรียน
อีก 

4 8 4 0 0 16 4.00 0.707 มาก 

6.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียนไดลง
มือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองมากท่ีสุด 

4 3 8 1 0 16 3.625 0.927 มาก 

7.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียน
สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 

3 7 6 0 0 16 3.812 0.726 มาก 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรยีนโดยใชนวัตกรรม 
Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

รายการประเมิน 
แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ N คาเฉลี่ย S.D. 

เกณฑ
การ

ประเมิน 5 4 3 2 1 
8.การเรียนดวยชุดนวัตกรรมทําใหนักเรียนมี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกับผูอื่น 

3 9 3 0 1 16 3.812 0.949 มาก 

9.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนักเรียนทําให
นักเรียนรูจักทํางานรวมกับผูอื่น และชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

4 5 5 1 1 16 3.625 1.111 มาก 

10.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนกัเรียนไดรับ
ความรูในเน้ือหาไดเชนเดียวกับผูสอน 

4 7 5 0 0 16 3.937 0.747 มาก 

11.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนกัเรียนเปน
การเปดโอกาสใหนัดเรียนไดใชความรู
ความสามารถอยางเต็มท่ี 

6 5 5 0 0 16 4.062 0.826 มาก 

12.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนกัเรียนทําให
นักเรียนเกดิการเรียนรูและเชื่อมโยงความรูเขา
กับวิชาอื่นได 

5 7 4 0 0 16 4.062 0.747 มาก 

13.การเรียนดวยนวัตกรรมทําใหนกัเรียนชอบ
เรียนวิชาฟสิกสมากขึ้น 

2 6 8 0 0 16 3.625 0.695 มาก 

14.นักเรียนชอบเรียนดวยนวัตกรรม 6 3 7 0 0 16 3.937 0.899 มาก 

15.การเรียนดวยนวัตกรรมมีกจิกรรม
เหมาะสมหลากหลาย และไมนาเบื่อ 

6 5 5 0 0 16 4.062 0.826 มาก 

ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
16.หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน 

6 3 6 0 1 16 3.812 1.130 มาก 

17.หองเรียนมีพื้นท่ีเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมในการเรียนการสอนเชนการแบงกลุม 

4 9 2 1 0 16 4.00 0.790 มาก 

18.ในหองเรียนมีเคร่ืองมือและโสตทัศนูปกรณ
เพื่ออํานวยความสะดวก เชน เครือ่งเสียง 
เครื่องฉาย อยูในสภาพท่ีใชงานได 

3 9 4 0 0 16 3.937 0.658 มาก 

19.หองทดลอง หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ
อุปกรณใหฝกเพียงพอ 

2 7 6 1 0 16 3.625 0.780 มาก 

20.ในภาพรวม นักศึกษามีความพงึพอใจใน
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการสอน 

5 8 2 0 1 16 4.00 1.00 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 84 135 93 4 4 320 3.909 0.811 มาก 
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จากตารางที่ 5.2 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of 

wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก  ( x ̅  = 3.909 , S.D.= 0.811)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ  

ตารางที่ 5.3 จํานวนนักเรียนและรอยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจท่ีมีตอการเรยีนโดยใชนวัตกรรม Superposition 

Principle of wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  ในระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

N 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
จํานวน
นักเรียน 

รอยละ 
จํานวน
นักเรียน 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียน 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียน 

รอย
ละ 

จํานวน
นักเรียน 

รอย
ละ 

0 0 16 100 0 0 0 0 0 0 16 

100.00 00.00 100 

จากตารางที่ 5.3 พบวาจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน จํานวนนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช
นวัตกรรม Superposition Principle of wave เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในระดับมาก 16 คน คิดเปนรอยละ 100 
รวมรอยละของนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสดุเทากับ 100.00 

6. สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

6.1. สรุปผลการวิจัย 

      6.1.1 นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .01 

      6.1.2 เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาฟสิกส โดยใชนวัตกรรม Superposition Principle of wave 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในระดับมากเทากับ 16 คน 
คิดเปนรอยละ 100.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด แสดงวามีจํานวนนักเรียนที่มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยนวัตกรรม 
Superposition Principle of wave ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในระดับมมาก จากผลการวิจัยทั้งหมดท่ีกลาวมา 
สรุปไดวานวตักรรมวิชาฟสิกสเรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ที่ผูวิจัยไดนํามาใชในการจัดการเรียนรูนั้น เปนนวัตกรรมและสื่อ
การสอนท่ีดี เพราะสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล โดยนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูทุกข้ันตอน นักเรียนทุกคนมีโอกาสประสบผลสําเร็จในการ
เรียนรู สงผลใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาฟสิกส และเรียนอยางมีความสุข โดยมีความพึงพอใจในการเรียนดวยนวัตกรรมวิชา
ฟสิกส เรื่อง คลื่น ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในระดับพึงพอใจมากและมากท่ีสุด  

ขอเสนอแนะ 

6.2 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

6.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมกับตัวแปรอื่น ๆ 

6.2.2 การเรียนโดยใชนวัตกรรมติดตอกันหลายๆครั้ง อาจทําใหนักเรียนเกิดความเคยชิน สงผลใหนักเรียนเกิด
ความเบื่อหนายได ครูจึงควรมีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอื่น ๆ สลับกับการสอนโดยใชนวัตกรรม  
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การพัฒนาแกวสีน้ำเงินในระบบแกวโซดาไลมจากเศษแกวเหลือใช 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดพัฒนาตัวอยางแกวสีน้ำเงินในระบบโซดารไลมโดยใชเศษแกวเหลือใชที่เจือดวยโคบอลตออกไซด  (CoO) ใน
ปริมาณที่แตกตางกัน แลวศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง  ผลการวิจัยพบวาคาความหนาแนนและคาดัชนีหักเหของ
ตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO  ในขณะท่ีคาปริมาตรเชิงโมลจะมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของ CoO 
ในระบบแกว การวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบพีคการดูดกลืน ในชวงความยาวคลื่นประมาณ 525, 625 และ 725 นาโน-

เมตร  นอกจากนี้พบวาสีของตัวอยางแกวสอดคลองกับคาพารามิเตอรในระบบ CIE L*a*b  ดังนั้นผลงานวิจัยนี้จึงเปนแนวทางใน
การนำเศษแกวเหลือใชจากครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชน และยังชวยลดปริมาณขยะเศษแกวเหลือใชไดอีกดวย 

คำสำคัญ: แกวโซดาไลม แกวสี เศษแกวเหลือใช สมบัติทางแสง 
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The Development of Deep Blue Colored Glasses in Soda Lime Glass Matrix from 

Glass Waste 
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Abstract 

This research work has been developed the deep blue colored glasses in soda lime glass systems 

doped with different CoO content by using glass waste as the substance and has been studied their physical 

and optical properties. The results showed that density and refractive index values tended to be increased 

along with increasing of CoO content. Whereas, the molar volume decreased with increasing of CoO content in 

glass matrix. The absorption spectra of glass sample showed three absorption peaks at wavelengths of 

approximately 525, 625 and 725 nm. The emission spectra of the glasses were illustrated the highest emission 

intensity at 613 nm wavelength. Moreover, the color of glasses associated with the parameter in the CIE L*a*b  
color coordinate. Hence, the results from this research could imply as a new way to recycle household glass 

waste and also helpsreduce the amout of glass waste. 

Keywords: soda lime glass, colored glass, glass waste, optical properties 

1. บทนำ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศหลักที่มีการสงออกผลิตภัณฑเกี่ยวกับแกวและกระจกติดอันดับโลก โดยขอมูลในป พ.ศ. 

2563 ประเทศไทยไดสงออกผลิตภัณฑกระจกมีมูลคากวา 165 ลานเหรียญสหรัฐ (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2563)  

อุตสาหกรรมแกวและกระจกนับวาเปนอุตสาหกรรมที่ทำเงินรายไดเขาสูประเทศจำนวนมากอยางตอเนื่อง  อีกทั้งประเทศไทยถือ
เปนศูนยกลางการผลิตแกวและกระจกของภูมิภาคอาเซียนที่มีบริษัทขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนมากกวา 200 
โรงงาน  นับไดวาอุตสาหกรรมแกวเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญตอการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจ  เนื่องจากมีหลาย
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อุตสาหกรรมที่จำเปนตองพึ่งพาชิ้นสวนจากวัสดุแกว เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมรถยนต เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เปนตน  นอกจากน้ีตัวเลขการสงออกเฉพาะผลิตภัณฑแกว ขวด และเครื่องแกว
บนโตะอาหาร มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 20-30 ซึ่งคิดเปนมูลคารายไดที่เขาสูประเทศกวาอีกหลายพันลานบาท (กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ, 2563; พัชรินทร รัตนพงศภิญโญ, 2561)  นอกจากนี้วัสดุแกวยังมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
สามารถนำกลับมาใชใหมไดทั้งหมด (Pietrzak et al., 2019) 

จากขอมูลเบื้องตนของโรงงานแปรรูปกระจกชั้นนำของประเทศ พบวา ในแตละเดือนจะมีเศษกระจกเหลือทิ้งที่ตองขาย
คืนใหกับโรงงานหลอมกวา 40 ตัน หรือปละกวา 400 ตัน (สยามธุรกิจ, 2560) โดยทั่วไปเศษแกวท่ีเหลือในกระบวนการข้ึนรูปและ
แปรรูปกระจก มักถูกขายกลับสูโรงงานหลอมแกวเพื่อนำกลับไปรวมกับวัตถุดิบในการหลอมครั้งใหม ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงาน
และตนทุนในกระบวนการหลอม  แตอยางไรก็ตาม มูลคาของเศษแกวที่ขายกลับใหโรงงานหลอมแกวนั้นมีราคาคอนขางต่ำ (ทั้งนี้
ขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ เชน เศษแกวจากขวดแกวจะมีราคาประมาณ 50-130 USD ตอตัน)  จากการศึกษาเบื้องตนพบวา 
เศษแกวเหลือใชนั้นจะเปนแกวโซดาไลมที่มีสวนประกอบหลักเปน SiO2, Na2CO3 และ CaO  ซึ่งองคประกอบเหลานี้หากมีการเติม
สารท่ีเหมาะสมอาจพัฒนาไปเปนวัสดุชนิดอ่ืนๆ ได (Testa et al., 2017) 

แกวสี (colored glass) เปนวัสดุที่ไดรับความนิยมหลายหลาย ไมวาจะเปนการใชประโยชนดาน วิทยาศาสตร ซึ่งอาศัย
สมบัติการดูดกลืนเเสงในชวงตามองเห็นที่แตกตางกันเปนหลัก หรือการใชประโยชนในวงการของตกแตง เครื่องประดับ และศิลปะ 
เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑจากแกวสีทั้งหมดที่กลาวมามีมูลคาทางเศรษฐกิจสูงมากใหประเทศไทยในเเตละป 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเตรียมแกวสีน้ำเงินในระบบโซดาไลมซิลิเกตโดยใชเศษแกวเหลือท้ิงเปน
วัตถุดิบ แลวศึกษาสบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนำเศษแกวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมตางๆ 
มาประยุกตใชในงานดานอื่นๆ ในอนาคต  

2. วิธดีำเนินงานวิจัย
2.1 การเก็บตัวอยางเศษแกวเหลือใช 

ในงานวิจัยนี้ ตัวอยางเศษแกวเหลือใชถูกรวบรวมจากขวดบรรจุภัณฑใสแบบตางๆ ที่ถูกใชงานทั่วไปตามครัวเรือน 
จากนั้นผูวิจัยจึงนำขวดบรรจุภัณฑมาลางทำความสะอาดและผึ่งใหแหง แลวจึงทำมาบดใหเปนเศษแกวเล็กๆ ดวยเครื่องบด เพื่อ
นำไปศึกษาองคประกอบทางเคมีดวยเครื่อง X-ray fluorescence spectrometry (XRF) 

2.2 การเตรียมตัวอยางแกวสีน้ำเงินจากเศษแกวเหลือใช 
เมื่อผูวิจัยทราบถึงองคประกอบทางเคมีของเศษแกวตัวอยางแลว จึ งทำการออกแบบสูตรแกวใสและทดลองเตรียม

ตัวอยางแกวใสจากเศษแกวเหลือใช ซึ่งสูตรแกวใสท่ีเตรียมได คือ 55SiO2 - 15Li2O - 20Na2O - CaO  หลังจากน้ันผูวิจัยจึงนำสูตร
แกวใสขางตนมาเจือดวยโคบอลตออกไซด (CoO) ในปริมาณท่ีแตกตางกันเพื่อเตรียมตัวอยางแกวสีน้ำเงิน ซึ่งปริมาณของโคบอลต
ออกไซที่จะเจือในสูตรแกว คือ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 mol% ตามลำดับ 

ในลำดับตอมา ผูวิจัยจะเตรียมตัวอยางแกวสีน้ำเงินดวยเทคนิคการหลอมแลวทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (melt 

quenching method) ที่อุณหภูมิ 1200 C  โดยสารเคมีตั ้งตนที่ใช ไดแก ลิเทียมคารบอเนต (Li2CO3), โซเดียมคารบอเนต 
(Na2CO3), แคลเซียมคารบอเนต (Ca2CO3) โคบอลตออกไซด (CoO) พรอมทั ้งใชเศษแกวเหลือใช เปนวัตถุด ิบทดแทน
ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) และปริมาณสารเคมีที่ถูกช่ังสามารถแสดงไดดังตารางท่ี 1 
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ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอไมกลาวถึงกระบวนการเตรียมตัวอยางแกวดวยเทคนิคการหลอมแลวทำใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว 
ซึ่งสามารถศึกษาไดในงานวิจัยกอนหนาของคณะผูวิจัย (Meejitpaisan et al., 2012; Srisittipokakun et al., 2011)  เมื่อได
ตัวอยางแกวสีน้ำเงินแลว ผูวิจัยจึงนำตัวอยางแกวไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพื่อใหเหมาะสมตอการศึกษา
สมบัติดานตางๆ ตอไป 

ตารางที ่1 ปริมาณของสารเคมีที่จะตองเตรียมเพ่ือใชเตรียมตัวอยางแกวสีน้ำเงิน 
สูตร (55-x)SiO2 - 15Li2O - 20Na2O - CaO - xCoO 

Concentration of CoO 

(mol%) 

ปริมาณสารเคมีท่ีตองชั่ง (กรัม) 

SiO2 Li2CO3 Na2CO3 CaCO3 CoO 

0.00 11.9017 3.9918 7.6344 3.6047 0.0000 

0.01 11.8996 3.9918 7.6344 3.6047 0.0027 

0.02 11.8974 3.9918 7.6344 3.6047 0.0054 

0.03 11.8952 3.9918 7.6344 3.6047 0.0081 

0.04 11.8931 3.9918 7.6344 3.6047 0.0108 

0.05 11.8909 3.9918 7.6344 3.6047 0.0135 

2.3 การวิเคราะหสมบัตขิองตัวอยางแกว 
 การวิเคราะหสมบัติตางๆ ของตัวอยางแกวสีน้ำเงินที่ถูกเตรียมในงานวิจัยนี้สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 1 โดยสมบัติหลักๆ 

ที่จะทำการวิเคราะห ไดแก สมบัติทางกายภาพ (physical property) และสมบัติทางแสง (optical property)  และกระบวนการ
วิเคราะหทุกข้ันตอนจะดำเนินงานท่ีอุณหภูมิหอง 

ภาพท่ี 1 แผนผังการวิเคราะหสมบัติของตัวอยางแกว 

2.3.1 สมบัติทางกายภาพ 
ตัวอยางแกวที่เตรียมไดจะถูกนำมาศึกษาสมบัติทางกายภาพ ไดแก ความหนาแนน (density) และปริมาตรเชิงโมล 

(molar volume)  สำหรับการวิเคราะหสมสำหรับคาความหนาแนนสามารถวิเคราะหไดจากหลักการของอารคิมีดีส ซึ่งจะชั่งมวล
ของตัวอยางแกวในอากาศและในน้ำ ดวยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหนง รุน HR-200 ของบริษัท AND  แลวนำคาความหนาแนนท่ี
วิเคราะหไดไปคำนวณหาคาปริมาตรเชิงโมล ซึ่งข้ันตอนการวิเคราะหและสมการที่ใชในการคำนวณความหนาแนนและปริมาตรเชิง
โมล สามารถศึกษาไดในงานวิจัยกอนหนาของคณะผูวิจัย (Meejitpaisan et al., 2012; Srisittipokakun et al., 2011) 
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2.3.2 สมบัติทางแสง 
สำหรับการศึกษาสมบัติทางแสงของแกวตัวอยางนั้น ผูวิจัยจะศึกษาคาดัชนีหักเห (refractive index) ดวยเครื่อง Abbe 

refractometer  ศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (absorption spectra) โดยใชเครื่อง UV-VIS-NIR Spectrophotometer รุน 
UV-3600 และศึกษาสีของตัวอยางแกวในระบบ CIE L*a*b* ดวยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer รุน Cary50 

3. ผลการวิจัย
3.1 องคประกอบทางเคมีของตัวอยางเศษแกวเหลือใช 

ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเศษแกวเหลือใชดวยเครื่อง X-ray fluorescence spectrometry แสดงใน
ตารางที่ 2  พบวาเศษแกวเหลือใชมีองคประกอบหลักเปนสารประกอบซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) แคลเซียมออกไซด (CaO) และ
โซเดียมออกไซด (Na2O)  และยังประกอบดวยสารประกอบออกไซดอื่นในปริมาณเพียงเล็กนอย  ดังนั้นจึงสามารถใชเศษแกว
ตัวอยางมาใชเปนวัตถุดิบในการเตรียมตัวอยางแกวสีน้ำเงินได 

ตารางที ่2 องคประกอบทางเคมีของเศษแกวเหลือใช 
ชนิดของสารประกอบออกไซดที่เปนองคประกอบ ปริมาณของสารประกอบ (รอยละโดยน้ำหนัก) 

SiO2 83.019 

Na2O 4.906 

CaO 9.578 

Fe2O3 0.148 

ZnO 1.057 

As2O3 1.291 

3.2 ลักษณะของตัวอยางแกวสีน้ำเงินที่เตรียมได 
ตัวอยางแกวสีน้ำเงินในระบบแกวโซดาไลมที่เตรียมไดจากสูตร (55-x)SiO2 - 15Li2O - 20Na2O - CaO - xCoO จะมี

ลักษณะโปรงแสง ผิวเรียบมัน และมีสีน้ำเงิน  ทั้งนี้ความเขมของสีน้ำเงินเขมจะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO ที่เจือใน
ระบบแกวโซดาไลม 

ภาพท่ี 2 ลักษณะของแกวตัวอยางสีน้ำเงินที่เตรยีมไดในงานวิจัย 

3.3 สมบัติทางกายภาพ 

 ผลการวิเคราะหความหนาแนนของตัวอยางแกวโซดาไลมที่เจือดวย CoO ที่ปริมาณความเขมขน 0.00, 0.01, 0.02, 

0.03, 0.04 และ 0.05 mol%  พบวาคาความหนาแนนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนเสนตรงตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณความเขมขนของ 

(55-x)SiO2 - 15Li2O - 20Na2O - CaO - xCoO 

0.00 mol% 0.01 mol% % 0.02 mol% % 0.03 mol% 0.04 mol% 0.05 mol% 
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CoO  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธเทากับ 0.99  ซึ่งสาเหตุการเพิ่มขึ้นของความหนาแนนนั้นเนื่องจากการแทนที่ของสารประกอบ
ซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) ที่มีมวลโมเลกุล 60.0843 กรัมตอโมล ดวยโคบอลตออกไซด (CoO) ที่มีมวลโมกุลมากกวา (มีมวล
โมเลกุล 74.9326 กรัมตอโมล)  สำหรับคาปริมาตรเชิงโมลนั้นจะลดลงเมื่อปริมาณของ CoO เพิ่มขึ้น ชี้ใหเห็นวาโครงขายของ
ตัวอยางแกวจะแนนขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของ CoO 

ภาพท่ี 3 ความหนาแนนของตัวอยางแกวสีน้ำเงิน เมื่อเจือดวย ภาพท่ี 4 ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวสีน้ำเงิน เมื่อเจือดวย 

 CoO ในปริมาณที่แตกตางกัน CoO ในปริมาณที่แตกตางกัน 

3.4 สมบัติทางแสง 
ผลการวิเคราะหคาดัชนีหักเหแสงของตัวอยางแกวสีน้ำเงิน จะพบวาคาดัชนีหักเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณความเขมขนของ CoO 

เพิ่มขึ้น โดยคาดัชนีหักเหมีคาอยูชวง 1.5423 ± 0.0010 ถึง 1.5466 ± 0.0013  ดังแสดงในภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 คาดัชนีหักเหตัวอยางแกวสีน้ำเงิน เมื่อเจือดวย CoO ในปริมาณท่ีแตกตางกัน 

สำหรับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 200-2500 นาโนเมตร ของตัวอยางแกวที่เติม CoO ที่มีความ
เขมขนตางกัน จะพบพีคการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นท่ี 525, 625 และ 725 นาโนเมตร ซึ่งสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
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ระดับพลังงานของ CoO จากสถานะพื ้นไปยังสถานกระตุ นตางๆ  4T1g(F)  2T1g(H), 4A2(4F)  4T1(4P) และ 2T2  2T 

ตามลำดับ นอกจ้ีนี้ยังพบวาลักษณะของพีคการดูดกลืนจะมีลักษณะที่แหลมคมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของปริมาณความเขมขน CoO 

สำหรับผลการวิเคราะหคาสีของตัวอยางแกวสีน้ำเงินในระบบ CIE L*a*b* ดังแสดงในภาพท่ี 7 พบวาตัวอยางแกวจะมีคา 
ความสวาง L* (lightness) อยูระหวาง 33.55 ถึง 88.27  คาของ a* มีคาอยูระหวาง -1.87 ถึง 12.32 และคาของ b* มีคาอยู
ระหวาง -42.35 ถึง 4.13 ซึ่งการผสมกันระหวางคา a* และคา b* ในระบบ CIE L*a*b* ทำใหสายตามนุษยมองเห็นตัวอยางแกวมีสี
น้ำเงิน  นอกจากนี้ การเพิ่มความเขมขนของ CoO จะทำใหคาความสวางของตัวอยางแกวมีแนวโนมลดลงจึงสังเกตเห็นตัวอยาง
แกวมีสีน้ำเงินเขมขึ้น 

ภาพท่ี 6 สเปกตรัมการดดูกลืนแสงของตัวอยางแกวสีน้ำเงิน เมื่อเจือดวย CoO ในปริมาณที่แตกตางกัน 

ภาพท่ี 7 คาสีของตัวอยางแกวสีน้ำเงินในระบบ CIE L*a*b* 
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4. สรุปผลการวิจัย
ตัวอยางแกวสีน้ำเงินที่เตรียมไดในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมจากเศษแกวเหลือใชดวยสูตรเคมี คือ ( 55-x)SiO2 - 15Li2O - 

20Na2O - CaO - xCoO เมื่อ x คือปริมาณของ CoO ที่มีคาตั้งแต 0.00 ถึง 0.05 mol%  ผลการวิจัยพบวาคาความหนาแนนและ
คาดัชนีหักเหของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเขมขนของ CoO  ในขณะที่คาปริมาตรเชิงโมลมีแนวโนมลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริมาณของ CoO ในระบบแกว  การวิเคราะหสเปกตรัมการดูดกลืนแสงพบพีคการดูดกลืนในชวงความยาวคลื่นประมาณ 525, 

625 และ 725 นาโนเมตร  นอกจากน้ีพบวาคาสีของตัวอยางแกวสีน้ำเงินในระบบ CIE L*a*b* จะมีคา L* อยูระหวาง 33.5498 ถึง 
88.2742  คาของ a* มีคาอยูระหวาง -1.8698 ถึง 12.3193 และคาของ b* มีคาอยูระหวาง -42.3362 ถึง 4.1306 ซึ่งสอดคลองกับ
สีของตัวอยางแกวที่เตรียมได  งานวิจัยนี้จึงเปนแนวทางในการนำเศษแกวเหลือใชจากครัวเรือนมาใชใหเกิดประโยชน 

5. กิตติกรรมประกาศ
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การเตรียมสารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกสําหรับประยุกตใชในการเตรียมฟลม
บางตัวนําโปรงแสงอินเดยีมทินออกไซด 
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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยชิ้นนี้เปาสารเคลือบออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุกถูกเตรียมขึ้นโดยการผสมผงออกไซดของ
อินเดียมที่ถูกเจือดวยผงออกไซดของดีบุก 3, 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อัดและอบผนึกที่อุณหภูมิ 1,300 

องศาเซลเซียสเปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ จากผลการวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซแสดงใหเห็นโครงสรางผลึกของสารประกอบอินเดียมออกไซด มีพีคเดนของระนาบ (222), 

(400), (440) และ (622) และนําเปาสารเคลือบออกไซดของอินเดียมที่ถูกเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นต
โดยนํ้าหนัก มาประยุกตใชเปนเปาสารเคลือบสําหรับเคลือบฟลมบางตัวนําโปรงแสงอินเดียมทินออกไซด ดวย
เทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง มีคาสภาพตานทานไฟฟา 2.97  10-3 โอหม เซนติเมตร 

คําสําคัญ ฟลมบางตัวนําโปรงแสง, ออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก, อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง 
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Preparation of indium oxide doped with tin oxide compounds for application in 

preparation of indium tin oxide transparent conducting films 

Narongchai Boonyopakorn1,2*

1Field of study of science and physics, Faculty of science and technique, Nakhon Pathom 

Rajabhat University 
2Unit research of thin films coating in vacuum, Institute of research and development, Nakhon 

Pathom Rajabhat University 

*Corresponding author: nb_narongk@yahoo.com

Abstract 

In this research, targets of tin-doped indium oxide were prepared by mixing powder of 

indium oxide doped with powder of tin oxide 3, 5 and 10 weight percent which were pressed 

and sintered at 1,300 degree Celsius for 3 hours in normal atmosphere. From crystal structure 

analysis by X-ray diffraction technique, the crystal structure of indium oxide has been shown 

obviously with dominant peaks of (222), (400), (440) and (622) planes. The target of indium 

oxide doped with tin oxide 10 weight percent has been used for preparations of indium tin 

oxide transparent conducting thin films by RF magnetron sputtering technique with electrical 

resistivity of 2.97  10-3 Ohm-cm. 

Keywords : transparent conducting thin film, indium oxide doped with tin, RF magnetron 

sputtering 

1. บทนํา
ฟลมบางตัวนําโปรงแสงมีการประยุกตอยางมากในปจจุบันไดแก หนาจอแสดงผลสําหรับโทรศัพทมือถือ 

คอมพิวเตอรพีซ/ีโนตบุค โซลาเซลล และข้ัวไฟฟาสําหรับเซนเซอรฟลมบาง เปนตน ฟลมบางตัวนําโปรงแสงที่นิยม
ใชมากที่สุดคือ ฟลมบางตัวนําโปรงแสงออกไซดของอินเดียมเจือดวยดีบุก หรือนิยมเรียกวา อินเดียมทินออกไซด 
(Indium Tin Oxide, ITO) โดยนิยมเตรียมฟลมบางดวยเทคนิคแมกนีตรอนสปตเตอริ่ง (magnetron sputtering) 

เน่ืองจากฟลมบางที่เตรียมไดมีความสมํ่าเสมอในบริเวณที่กวาง มีเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในชวงที่ตา
มองเห็นมากกวา 80 เปอรเซ็นต และมสีภาพตานทานไฟฟาอยูในชวง 10-4 โอหม-เมตร  
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การเตรียมฟลมบางดวยเทคนิคแมกนีตรอนสปตเตอริ่งดังกลาวจะมีเปาสารเคลือบ (target) ITO เปนสาร
ตั้งตน (โดยปกติจะเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) มีราคาคอนขางสูง ยกตัวอยางเชน เปา
สารเคลือบ ITO เจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก รูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 50 

มิลลิเมตร หนา 6 มิลลิเมตร จะมีราคาไมต่ํากวา 30,000 บาท และจะมีราคาสูงขึ้นเม่ือเสนผานศูนยกลางมีคา
เพ่ิมขึ้น   อยางไรก็ตามการเตรียมเปาสารเคลือบ ITO (J.-O. Park et. al., 2005: 127) หรือ ผงผลึกนาโน ITO 

(B.C. Kim et. Al., 2005: 395) มีรายงานการวิจัยคอนขางนอยซึ่งจะทําการเผาผนึกที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 1,500 

องศาเซลเซียส ภายใตบรรยากาศปกติหรือแก็สออกซิเจน  
ดวยเหตุผลดังกลาวงานวิจัยชิ้นน้ีไดศึกษาการเตรียมเปาสารเคลือบ ITO จากผงออกไซดของอินเดียมเจือ

ดวยออกไซดของดีบุกสําหรับประยุกตใชในการเตรียมฟลมบางตัวนําโปรงแสงดวยเทคนิค อาร -เอฟ แมกนีตรอน
สปตเตอร่ิง ภายใตขอจํากัดของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีมีภายในหนวยวิจัยการเคลือบฟลมบางในสุญญากาศ  

2. ขั้นตอนการทําวิจัย
ในงานวิจัยนี้สารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุกถูกเตรียมขึ้นจากผงออกไซดของ

อินเดียมความบริสุทธิ์ 99.99 เปอรเซ็นต (Liche Opto Group Co., Ltd, China) และผงออกไซดของดีบุกความ
บริสุทธิ์ 99.99 เปอรเซ็นต (Liche Opto Group Co., Ltd, China) ดังแสดงในภาพท่ี 1(a) และ (b) ตามลําดับ  

(a)                                               (b) 

ภาพที่ 1 (a) ผงออกไซดของอินเดียม และ (b) ผงออกไซดของดีบุก 

การเจือผงออกไซดของดีบุกลงในผงออกไซดของอินเดียมจะมีปริมาณ 3, 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก โดย
ผสมใหเขากันดวยเคร่ืองผสมเปนเวลานาน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํามาอัดดวยเครื่องอัดไฮดรอลิกดวยความดัน
ประมาณ 100 เมกะปาสคาล เปนรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 1.6 และ 75 มิลลิเมตร หนา 2 และ 6 

มิลลิเมตร สําหรับเปนตัวอยางในการวิเคราะหโครงสรางผลึกและทําสารเคลือบเปาออกไซดของอินเดียมเจือดวย
ออกไซดของดีบุก ตามลําดับ หลังจากนั้นนําไปอบผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 
3 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ  
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เมื่ออบผนึกเสร็จนําตัวอยางที่เตรียมไดไปวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซ 
(X-ray diffraction technique) หลังจากนั้นนําเปาสารเคลือบ ITO ที่เตรียมไดไปทดลองเตรียมฟลมบางตัวนํา
โปรงแสงอินเดียมทินออกไซดดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง ลงบนกระจกหนา 2 มิลลิเมตรที่หาซื้อ
ไดทั่วไป โดยนํามาตัดใหมีขนาด 1  1 ตารางเซนติเมตร ทําความสะอาดในเครื่องอัลตราโซนิคในนํ้ายาลางจาน 
และ เอทานอล เปนเวลานานอยางละ 10 นาที แลวเปลาใหแหงดวยลมจากเคร่ืองอัดอากาศ นําไปวางในถัง
สุญญากาศโดยกระจกวางหางจากเปาสารเคลือบเปนระยะ 6 เซนติเมตร และกระจกวางหางจากจุดศูนยกลางของ
ที่วางตัวอยาง (sample holder) เปนระยะ 5 เซนติเมตร ตามแนวรัศมี  

หลังจากนั้นปมถังสุญญากาศดวยระบบปมที่ประกอบดวยปมโรตารี (rotary pump) และปมแบบกระจาย
ไอ (diffusion pump) จนมีความดันพ้ืนฐานท่ีประมาณ 2.0  10-5 มิลลิบาร จึงปลอยแกสอารกอนเขาไปภายใน
ถังสุญญากาศจนความดันขึ้นมาที่ประมาณ 2.5  10-2 มิลลิบาร จึงปอนสัญญาณคล่ืนวิทยุความถี่ 13.56 

เมกะเฮิรตซ เพ่ือจุดพลาสมาเร่ิมกระบวนการเคลือบฟลม โดยคอยๆ เพ่ิมกําลังไฟฟาขึ้นไปจนถึงระดับ 120 วัตต 
แลวทําการลดความดันลงมาที่ 5.0  10-3 มิลลิบาร แลวจึงทําการเคลือบฟลมเปนเวลานาน 80 นาที ที่
อุณหภูมิหอง ซึ่งจะไดความหนาฟลมประมาณ 750 นาโนเมตร   หลังจากนั้นนําฟลมที่ไดไปวิเคราะหโครงสราง
ผลึก และคุณสมบัติทางไฟฟา ดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซ และปรากฏการณฮอลล (Hall effect 

measurement) ตามลําดับ 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ตัวอยางสารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ผานการ

อบผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ มีลักษณะแข็งและมีสีเขียว
ออนแสดงในภาพที่ 2 ในขณะที่โครงสรางผลึกของตัวอยางที่วัดไดจากเทคนิคการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซแสดงไดใน
ภาพที่ 3  

ภาพที่ 2 สารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ผานการอบ
ผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง 
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จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาสเปกตรัมของการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซแสดงใหเห็นโครงสรางผลึก
สารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 3, 5 และ 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก โดยมีพีคเดน
ของระนาบผลึกจํานวน 4 พีค ไดแก พีคของระนาบ (222), (400), (440) และ (622) ดังนั้นจะเห็นไดวาการอบ
ผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ทําใหเกิดโครงสรางผลึกของสารประกอบออกไซด
ของอินเดียมไดที่ถูกเจือดวยเปอรเซ็นตการเจือดวยออกไซดของดีบุกท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับตัวอยางที่เตรียม
ไดทีเ่ปลี่ยนสภาพจากผงเคมีกลายเปนกอนเซรามิกสแข็ง โดยมีขอสังเกตวาเปอรเซ็นตการเจือที่แตกตางกันดังกลาว
ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงโครงสรางผลึกของสารประกอบที่เตรียมได 

(a) (b) 

(c) 

ภาพที่ 3 สเปกตรัมของการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซของสารประกอบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 
(a) 3, (b) 5 และ (c) 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก 

จากภาพที่ 4 แสดงสเปกตรัมของการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซของฟลมบาง ITO ที่เตรียมจากเปาสาร
เคลือบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่เตรียมได จะเห็นไดวาฟลมที่
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เตรียมไดมีความเปนผลึกโดยมีการเรียงตัวของอะตอมสารประกอบสวนใหญอยูในระนาบ (400) และ (622) 

แตกตางจากสเปกตรัมของการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซของเปาสารเคลือบท่ีการเรียงตัวอยูในระนาบ (222) มาก
ที่สุด ผลดังกลาวอาจเปนผลมาจากการวางกระจกที่ตําแหนงหางจากแนวศูนยกลางเปนระยะ 5 เซนติเมตร มีผล
ทําใหเกิดชองวางของออกซิเจน (oxygen vacancy) ในโครงสรางผลึก ทําใหพีคของระนาบ (400) มีความโดนเดน
กวาพีคของระนาบ (222) (E. Terzini et. Al., 1999: 3448) อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ในการวิจัยนี้ สามารถ
เตรียมฟลมบางตัวนําโปรงแสงอินเดียมทินออกไซดที่มีความเปนผลึกไดที่อุณหภูมิหอง ซึ่งโดยปกติจําเปนตองให
ความรอนแกวัสดุฐานรองระหวางการเคลือบฟลม  

ภาพที่ 4 สเปกตรัมของการเลี้ยวเบนดวยรังสีเอกซของฟลมบาง ITO ที่เตรียมจากเปาสารเคลือบออกไซดของ
อินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก 

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมบาง ITO ที่เตรียมจากเปาสารเคลือบออกไซดของอินเดียม
เจือดวยออกไซดของดีบุก 10 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก  

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางไฟฟาของฟลมบาง ITO ที่เตรียมได 

Carrier concentration (cm-3) 1.82  1020 

Mobility (cm2.V-1.s) 11.6 

Electrical resistivity ( .cm) 2.97  10-3 
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 จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาสภาพตานทานไฟฟามีขนาดเทากับ 2.97  10-3 โอหม เซนติเมตร มีคา
ใกลเคียงกับงานวิจัยจากคณะวิจัยอ่ืนที่เตรียมฟลมบาง ITO ดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่งท่ี
อุณหภูมิหอง อยางไรก็ตามคาสภาพความตานทานดังกลาวเพียงพอตอการประยุกตใชงานเพ่ือเปนตัวนําโปรงแสง 
นอกจากน้ันเนื่องจากเปนการเตรียมฟลมบางที่อุณหภูมิหอง ดังนั้นอาจยังสามารถเตรียมฟลมบาง  ITO ลงบนวัสดุ
ฐานรองที่เปนพลาสติกท่ีสามารถโคงงอได ทําใหสามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายยิ่งขึ้น 

4. สรุป
จากผลการวิจัยที่ผานมา การเตรียมเปาสารเคลือบออกไซดของอินเดียมเจือดวยออกไซดของดีบุก 3, 5 

และ10 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก สามารถเตรียมไดจากการเจือผงออกไซดของอินเดียมดวยผงออกไซดของดีบุก อัด
เปนกอนทรงกระบอก และอบผนึกที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ 
สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซแสดงใหเห็นถึงโครงสรางผลึกอยางชัดเจน และนํามาใชในการเตรียมฟลมบาง 
ITO ดวยเทคนิค อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง ที่อุณหภูมิหอง มีคาสภาพตานทานไฟฟา 2.97  10-3 โอหม
เซนติเมตร ซึ่งเพียงพอตอการนําไปประยุกตใชงาน 

5. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร .สุริยงค พงศไพบูลยกุล ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเกมโดมโิน 
เร่ือง กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

นนทรี โพธิ์รังนก1 กิตติพงษ เสียงเสนาะ1* และมัทนี เสียงเสนาะ2 

1สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 
2กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม นครปฐม 

*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้ งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช เกมโดมิโน  เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ที่มีตอการเรียนฟสิกสการโดยใชเกมโดมิโน เรื่องกัมมันตภาพรังสี มาใชในการเรียน 
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่เรียนวิชาฟสิกส ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวัด
หวยจรเขวิทยาคม จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 16 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ สื่อเกมโดมิโน แผนการจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สวนการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที 
(t-test for Dependent Samples)  

ผลการวิจัยพบวา 
1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชเกมโดมิโน 

เรื่อง กัมมันตภาพรังสี พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนฟสิกส  โดยใช เกมโดมิโน 
เรื่อง กัมมันตภาพรังสี พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมโดมิโนอยูที่รอยละ 89 

คําสําคัญ:   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ,วิธีสอนโดยใชเกมโดมิโน, ธาตุกัมมันตภาพรังสี 
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Comparison of achievements before and after class using domino games 
Radioactivity of grade 12 students at Wat Huai Chorakhe Wittayakhom School. 

Nontree  Phorangnok1 Kittipong Siengsanoh1* and Mattanee Siengsanoh2 

1 Physics Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom, 73000, Thailand 
2 Department of Science, Wathuaichorakhe Wittayakhom School, Nakhon Pathom, 73000, 

Thailand 

*kittipongpat@webmail.npru.ac.th

Abstract 

This research aims to compare achievements before and after class. Using domino games on 

radioactivity of grade 12 students at Wat Huai Chorakhe Witthayakhom School. And to study the satisfaction 

of grade 12 students at Wat Huai Chorakhe Witthayakhom School. Towards studying physics using domino 

games. Radioactive matters are used in schooling. The samples used in this research were sixth graders 

studying physics, semester 2, academic year 2020, Wat Huai Chorakhe Witthayakhom School. 1 classroom 16 

students Research tools are domino game media, learning management plans, academic achievement tests, 

etc. The data analysis section uses the mean (x) standard deviation (S.D.) test values (t-test for Dependent 

Samples). 

 Research result 

 1 Comparison of achievements before and after grade 12. Using domino games about radioactivity. It 
found that students achieved statistically significantly higher achievements after studying than before at .05. 

2 Results of the grade 12 student satisfaction study on physics using domino games about 

radioactivity. It found that students were 89 percent satisfied with using domino games. 

Keywords: Physics Achievements , How to teach using a domino game, Radioactive elements 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

473 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 

1. บทนํา
ปจจุบันการศึกษาถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของบุคคลเปนอยางมากเพราะเปนรากฐานสําหรับ ชวยให

บุคคลสามารถกาวไปถึงความสําเร็จตามที่บุคคลนั้นๆไดคาดหวังเอาไว   ครูผูใหการศึกษาแกเยาวชนมีหนาที่ใหการศึกษา สั่งสอน 
อบรมบมนิสัยใหแกบุคลคลนั้นๆ ทั้งในดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจและความประพฤติ คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะ
เกี่ยวของกับองคประกอบในตัวผูเรียนเองเชน ความพรอม สติปญญา เจตคติ และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ กระบวนการเรียนการสอน
ที่ครูจัดใหก็นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจในสิ่งที่ตองการใหรูการสงเสริมใหผูสอนไดเขาใจถึงแนวทางการสอน
อยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง  จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะสรางเกมมาใชเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยผูวิจัยไดนํารูปแบบของเกมโดมิโนมาพัฒนาตอ เพื่อ
ใชในการเรียนวิชาฟสิกส เรื่อง กัมมันตภาพรังสี เนื่องจากเรื่องกัมมันตภาพรังสีเปนเรื่องที่ทําความเขาใจไดยาก การที่ผูวิจัยเลือกใช
เกมมาใชจะสงผลใหนักเรียนมีความสนุกสนามและสามารถทําความเขาใจในเรื่อง กัมมันตภาพรังสีไดงายขึ้น และเพื่อใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีตอฟสิกสเพิ่มขึ้น 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรยีนและหลังเรยีนโดยใชเกมโดมิโน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนฟสิกส โดยใชเกม  โดมิโน เรื่อง

กัมมันตภาพรังสี 

3. สมมุติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฟสิกส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชเกมโดมิโน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี หลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการเรียนฟสิกส โดยใชเกมโดมิโน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี อยูใน
ระดับพึงพอใจมากข้ึนไปรอยละ 75 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นการวิเคราะหเปนเน้ือหา เรื่อง ธาตุกัมมันตภาพรังสี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและเนื้อหาในเกมการศึกษา 

2. ขั้นการออกแบบ เปนการออกแบบแผนการสอน นวัตกรรมการศึกษา แบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3. ขั้นการพัฒนา ผูวิจัยรวบรวมเนื้อหาท่ีไดออกแบบไวมาสรางนวัตกรรม เกมโดมิโน
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4. ขั้นการนําไปใช ผูวิจัยไดนําตัวสื่อนวัตกรรมไปทดลองใชในโรงเรียน
 4.2 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม ตําบล
พระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน แผนการเรียน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน 

4.3 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม 

ตําบลพระปฐมเจดียอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งไดมาจากการ
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/3  โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม 
จํานวน 16 คน 

 4.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1. เกมโดมิโน เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
2. แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง กัมมันตภาพรังสี โดยใชเกมโดมิโน วิชาฟสิกสช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เรื่องกัมมันตภาพรังสี  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนโดยใชเกมโดมิโน  วิชาฟสิกส เรื่อง กัมมันตภาพรังสี
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 11 ขอ 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. ทดสอบกอนเรียนของนักเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อวัดความรู
พื้นฐานของนักเรียน กอนดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู 

2. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยไดวิเคราะหตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง กัมมันตภาพรังสี โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยได
สรางข้ึนมา 

3. หลังจากเรียนตามแผนเรียบรอย ผูวิจัยทดสอบหลังเรียน ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเร่ือง
กัมมันตภาพรังสี เพื่อวัดความรูความเขาใจ หลังจากเรียนจบแลวบันทึกคะแนน 

4. เมื่อไดผลคะแนนกอนเรียน-หลังเรียนของนักเรียนแลว ผูวิจัยนําคะแนนมาเปรียบเทียบเพ่ือดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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 4.6 สถิติที่ใชในงานวิจัย 
1. คาเฉลี่ย (Mean)

x̅ =  

เมื่อ  x̅        คือ คาเฉลี่ย 

      คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  N        คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 
2. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

เมื่อ  S.D.        คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      คือ ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 
  คือ กําลังสองของคะแนนผลรวม 

            คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 

3. คาดัชนีความสอดคลอง

 

เมื่อ   IOC       คือ ดัชนีความสอดคลอง 
∑R        คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

N          คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ 

4. การทดสอบคาที (t-test for dependent samples)

เมื่อ  t  คือ คาสถิติที่จะใชเปรยีบเทียบกบัคาวิกฤติเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

D   คือ คาผลตางระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

n     คือ จํานวนนักเรียน 

4.7 การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟสิกสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กอนเรียน และหลังเรียน

โดยใชเกมโดมิโน โดยใชสูตร t – test แบบ Dependent 
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3. นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเกมโดมิโน วิชาฟสิกส     เรื่อง
กัมมันตภาพรังสี ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มาวิเคราะหหาระดับความพึงพอใจ โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

5. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี ้ 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาฟสิกส เรื่อง กัมมันตภาพรังสี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปรากฏดัง

ตาราง 
ตารางท่ี 5.1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชเกมโดมิโน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6  
*ท่ีระดับความมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ .05

จากตารางที่ 5.1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง กัมมันตภาพรังสีหลังเรียนสงูกวา
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน เทากับ 5.38 และ 8.75 ตามลําดับ ผลจากการทดสอบสมมติฐานดวยคาที ( t-test) 

ปรากฏวาคา Sig = .00 นอยกวา .05 แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง กัมมันตภาพรังสีหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 2 วิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาฟสิกส โดยใชเกมโดมิโน เรื่ อง 
กัมมันตภาพรังสีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ผูวิจัยวิเคราะหเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเกมโดมิโน เรื่อง 
กัมมันตภาพรังสีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจของ นักเรียน
เปนรายขอ หารอยละของจํานวนนักเรียนในระดับความพึงพอใจตาง ๆ ปรากฏดังตาราง  
ตารางท่ี 5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการเรียนฟสิกส  โดยใชเกมโดมิโน 
เรื่อง กัมมันตภาพรังสี 

ขอที ่ รายการ คาเฉลี่ย ( ) แปลผล 
1 เนื้อหาสอดคลองกับบทเรียน 4.56 มากที่สุด 

2 ขอมูลเปนปจจุบันและถูกตอง 4.53 มากที่สุด 

3 เนื้อหามีความเหมาะสมตอการเรียนรู 4.63 มากที่สุด 

4 มีความนาสนใจ 4.31 มาก 

5 การใชงานงายและสะดวก 4.44 มาก 

6 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31 มาก 

การทดสอบ จํานวนักเรียน คะแนนเต็ม x̅ S.D. t Sig. 

กอนเรียน 16 20 5.38 2.39 
5.40 .000* 

หลังเรียน 16 20 8.75 2.41 
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ขอที ่ รายการ คาเฉลี่ย ( ) แปลผล 
7 ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิด 4.19 มาก 

8 ชวยใหผูเรียนเขาใจ ในเน้ือหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน 4.25 มาก 

9 ภาษาเขาใจงาย กระชับ 4.53 มากที่สุด 

10 การออกแบบมีความเหมาะสม 4.56 มากที่สุด 

11 สีและขนาดตัวอักษรตัวอักษร  ชัดเจน เหมาะสม 4.63 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.45 มาก 

คิดเปนรอยละ 89 

จากตารางที่ 5.2 ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมโดมิโน สําหรับนักเรียนช้ัน  มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาใน
ภาพรวมนักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย   เทากับ 4.45 ซึ่งคิดเปนรอยละ 89 

6. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ
 6.1 สรุปผลการวิจัย 

1. 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  โดยใชเกมโดมิโน
เรื่องกัมมันตภาพรังสี พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เปนไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เปนเพราะวาการใชเกมโดมิโน  มาประกอบบทเรียนทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  การทํางานรวมกันเปนทีม เปด
โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น แสดงออกทางความคิดในทางที่สรางสรรค ฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือจดจําสิ่งตางๆได
อยางรวดเร็วและแมนยําในเวลาอันจํากัด 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการ เรียนฟสิกส โดยใชเกมโดมิโน
เร่ือง กัมมันตภาพรังสี พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชเกมโดมิโน ที่รอยละ 89 ซึ่งสูงกวาคารอยละที่ไดกําหนดไว  
เนื่องจากการนําเกมโดมิโนเขามาใชในกระบวนการสอนน้ัน ทําใหผูเรียนรูสึกสนุก บรรยากาศในการเรียนไมนาเบื่อ และนาสนใจ 

 6.2 ขอเสนอแนะ  
1. กอนนําเกมโดมิโน มาใชประกอบบทเรียน ครูผูสอนควรศึกษาทําความเขาใจเน้ือหาและวิธีการในการใชสื่อ

การสอนเปนอยางดีเพื่อใหครูผูสอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไว 
2. เน่ืองจากการสอนโดยการใชเกมโดมิโนทําใหนักเรียนมีความสนใจ สามารถดึงดูดนักเรียนไดผูเรียนเกิด

ความสนุกเพลิดเพลิน และทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรสงเสริมใหมีการจัดการเรียน    การสอนโดยการใชเกมโดมิโน 
ประกอบกับหนวยการเรียนรูอื่น ๆ 

3. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเกมโดมิโน ระหวางนักเรียนที่เรียนแบบปกติ  กับนักเรียนที่
เรียนโดยการใชเกมโดมิโนประกอบกับการเรียนการสอน  
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7. อางอิง

ชุติมา รุงเรือง และ ภูริทัต สิงหเสม. (2561).การสอนโดยใชเกมเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4 
               โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1  

ประจําป 2562 “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความย่ังยืน” 
พิชญานิน วาสะศิริ , อัมพร วัจนะ. (2562) . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่องพลังงานความรอน 

และลมฟาอากาศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต ท่ีใชเกมเปน 
สื่อประกอบการสอนกับการสอนแบบปกติ. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อัจฉรา สุขารมณ, อรพินทร ชูชม. (2530). การศึกษาเปรียบเทียบนกัเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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THE EFFECTS OF ACTIVE LEARNING APPROACH ON PERCENTAGE LESSON OF 
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Pronnarin  Sopap*,  Pornsin  Supawan and Somwong Plangprasopchok 

Department of Mathematics Education College of Teacher Education 

Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 

*Pronnarin  Sopap: email 056pornnarin@gmail.com

Abstract 

The purposes of this study were to study the results of the active learning approach on percentage 

lesson of Prathomsuksa 5 students intended to; 1)  study about the achievement oflearning ; 

2) study students’  learning progression and 3)  investigate the satisfaction levels  .  The target population

was 14 Prathomsuksa 5 students from Ban Nonsoong School, Khaem sub-district, Uthumphornphisai district, 

Sisaket province during the second semester of the 2020 academic year.  The instruments used in this 

research were 1) active leaning lesson plan 2) achievement tests 3) satisfaction survey form on percentage 

lesson for Prathomsuksa 5 students.  The Statistics used in this study were descriptive statistics; mean, 

percentages, standard deviation and effectiveness index. 

The results of the study were as follows: 1) Prathomsuksa 5 students had the pretest mean score 

at 11.36 or percent and the posttest mean score at .43 or .10 percent. The posttest mean score 

was higher than 5 0  percent and increase 2 0 . 2 4  percent from total score. 2)  Mathematics’ Learning 

progression of Prathomsuksa 5 students after using active learning approach on percentage lesson was 

higher 10- re was higher at 33 percent. There were 6 students had learning 

progression score at 50 - disability students had learning progression score at 10 - 16 

- 33 percent. 3)  The students’  satisfaction 

after learning with active learning approach on percentage lesson was at high level ( =  3. 93, =  0. ) 

and the satisfactions of each aspect, such as teaching ( = 3. = 1.01), teacher ( = 4.13, = 0.96), 

instructional media( = 3. = 1.05) and measurement and assessment( = 3. = 1.04) were at 

high level.  

Keywords  active learning, teaching percentage, effectiveness Index 
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ผลการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

จุฑารัตน  บุญชูวงค*, พรสิน สุภวาลย และ เดช บุญประจักษ 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ  

*จุฑารัตน  บุญชูวงค: email kruporfai@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจ ัยในครั ้งน้ีเปนการศึกษาเกี ่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ของนักเร ียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนเรียน
และหลังเรียน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จำนวน 120  คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุ มอยางงาย จำนวน 30 คน   

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 1)  แผนการจัดการเรียนรู จำนวน  12  แผน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จำนวน 22 ขอโดยเปนแบบทดสอบปรนัย จำนวน 20 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ขอ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที ผลการวิจัย
พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

คำสำคัญ: การจัดการเรียนรู, แอปพลิเคชัน Photomath , สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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Effects on Instructional Management on one variable linear equations 

By Using Photomath Application for Mathayomsuksa I Students. 

Jutarat  Boonchoowong*,  Pornsin  supawan and Dech  Boonprajak 

Department of Mathematics Education  College of Teacher Education 

Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 
*Jutarat  Boonchoowong: email kruporfai@gmail.com

Abstract 

The purposes of this research were to study of learning management  by using Photomath 

application of Mathayomsuksa I students 1) compare the learning achievement of a one variable linear 

equation  Pre and post  2) study the satisfaction of Mathayomsuksa I students, the student used in this 

study was Mathayomsuksa I, Mattayomwatnongchok School 120 students. The sample groups used in this 

study was obtained by randomly with 30 students. The tools used in this research were 1) one variable 

linear equation learning plan, 12 plans 2) an achievement test were 22 items into multiple-choice, 20 items 

and a subjective test of 2 items  3) the satisfaction questionnaire of Mathayomsuksa I students. The statistics 

were used by mean, standard deviation, and dependent sample t-test. The results of the research were as 

follows: 1) learning achievement after was significantly higher than pre-learning management at the .05 

level  2) satisfaction of students overall satisfaction was at a high level. 

Keywords: Managing Learning, Photomath Application, One Variable Linear Equation. 

1. บทนำ

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสำคัญเปนอยางมาก เนื ่องจากมนุษยสามารถนำความรู ทางคณิตศาสตรไปใช  
ใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันและใชเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรในระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกำหนด
คณิตศาสตรเปนหนึ ่งในแปดกลุ มสาระการเร ียนรู ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช  2551 

โดยการนำความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาการดำเนินชีวิต 

จากการศึกษาสภาพปจจุบันของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  เขตหนองจอก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งเปนโรงเรียนที ่เปดสอนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตั ้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา
2560 ถึง ปการศึกษา 2562 พบวา คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตรโดยเฉลี่ยระดับโรงเรียนมีคาต่ำกวารอยละ 50 และสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรที่โรงเรียนควรเรงพัฒนา คือ สาระพีชคณิต โดยเฉพาะเรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหถึงสภาพปญหาในการจัดการเรียนรูจากประสบการณและการสัมภาษณครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พบวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรไมไดสงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดหรือทักษะ
การแกปญหาอยางเปนระบบ ทำใหนักเรียนสวนใหญยังขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
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ทำใหไมสามารถแกสมการทางคณิตศาสตรได รวมถึงการแกโจทยปญหาสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งเปนเน้ือหาที่คอนขางเขาใจยาก 

ทำใหผูเรียนไมสนใจเรียน เกิดความเบื่อหนาย ผูเรียนสวนใหญไมสามารถสรางสมการเพ่ือใชในการปญหาได หรือสรางสมการ
ไดแลวแตยังผิดพลาดในขั้นตอนการแกสมการ  จากปญหาดังกลาวจึงจำเปนที่ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของจะตองคนหาวิธี  

การจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร 
ในปจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยเห็นวา แอปพลิเคชัน Photomath  

เปนแอปพลิเคชันที่นาสนใจ สามารถนำมาใชในการแกสมการเชิงเสน สมการกำลังสอง การแยกตัวประกอบ และเนื้อหาอื่น ๆ  

โดยสามารถดาวนโหลดลงในโทรศัพทมือถือใชงานสะดวกไมยุงยาก แอปพลิเคชันสามารถแกโจทยคณิตศาสตรที่ซับซอน 

ไมมากได  โดยแอปพลิเคชันจะชวยคำนวณหาคำตอบของโจทย พรอมแสดงคำอธิบายอยางละเอียดใหผูเรียนสามารถศึกษา 
ไดดวยตนเอง  ซึ่งการใชเทคโนโลยีเหลานี้จะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน ใหรูสึกสนุกกับการเรียนไมมองคณิตศาสตร  
เปนเรื่องยาก เกิดเจตคติที่ดี สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหา
โดยการใชแอปพลิเคชันของนักการศึกษาหลายทาน ไดแก ปทมา ยีสิดิ (2561)  วัฒนศิริ ชมหมู (2562) และซอนดาราจัน 

และออสมัน (Saundarajan and Osman, 2020: 123 – 131) พบวา การจัดการเร ียนการสอนโดยใชแอปพลิเคชันหรือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมมากข้ึน 

จากผลการวิจัยขางตน ทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนำแอปพลิเคชัน Photomath มาใชในการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยมุงหวังใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ และสามารถแกโจทยปญหา 
ในบทเรียนได สามารถอธิบายความหมายและเชื่อมโยงความรูในชีวิตประจำวันได และยังเปนแนวทางสำหรับครูผู สอน 

วิชาคณิตศาสตรในการพัฒนาคุณภาพการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใช
แอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

3. สมมติฐานการวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื ่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 

หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath สูงกวากอนการจัดการเรียนรูที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 4.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน จัดเปน 4 หองเรียนแบบคละความสามารถ 

 4.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563   

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาโดยการสุม 1 หองเรียน มีนักเรียน 30 คน 
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 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 จำนวน 12  แผน ทำการสอนแผนละ  50  นาที โดยผู วิจัยไดใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนี  

ความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู พบวา  อยูระหวาง 0.67 - 1.00 

  4.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 

เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขอ 20 คะแนน ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 2 ขอ 10 คะแนน
รวม 30 คะแนน โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาคุณภาพของเครื่องมือ พบวา 
คาความยากงาย(p) มีคาต้ังแต 0.47 - 0.80  คาอำนาจจำแนก(r) มีคาต้ังแต 0.21 - 0.78 และคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 

 4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่อง สมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath เปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา อยูระหวาง 0.67 - 1.00 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.3.1 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ 

 4.3.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักเรียนกลุมตัวอยาง
กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใช
เวลา 1 คาบ  รวบรวมขอมูลไวเพ่ือเปรียบเทียบกับผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนตอไป 

  4.3.3 ผูวิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น จำนวน 12 แผน แผนละ 1 คาบ เปนเวลาทั้งหมด 12 คาบ ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบ 

ใบกิจกรรมไวทั้งหมด 12 ชุด แตละชุดมีแบบฝกหัด 12 ขอ โดยเรียงลำดับจากงายไปยาก  แบบฝกหัดขอ 1 และ 2 ผูสอน 

จะพานักเรียนวิเคราะหโจทยปญหา จนสามารถสรางสมการได จากน้ันใหนักเรียนศึกษาวิธีแกสมการจากการใชแอปพลิเคชัน 

Photomath  ผูสอนอธิบายแตละข้ันตอนโดยละเอียดตามสมบัติของการเทากัน จากน้ันแบบฝกหัดขอ 3 และ 4 ซึ่งเปนโจทย
คูขนานกับ ขอ 1 และ 2 แตจะใหนักเรียนสรางสมการและลงมือแกสมการดวยตนเอง โดยใชความรูที่ ไดจากการศึกษา 

การแกสมการจากแอปพลิเคชัน Photomath  แบบฝกหัดขอที่เหลือจะเพิ่มระดับความยากขึ้น และจะสลับการใชแอปพลเิคชัน 

Photomath กับการลงมือทำดวยตนเอง จนครบทั้ง 12 ขอ และใชกระบวนการเดียวกันในการทำใบกิจกรรมทั้ง 12 ชุด 

  4.3.4 เมื่อดำเนินการทดลองเสร็จสิ้น ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังการจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลา 1 คาบ 

  4.3.5 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

แลวนำคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 4.3.6 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูเรื่องสมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มาสอบถามนักเรียน แลวนำมาวิเคราะห
หาระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

  4.4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสถิติทดสอบ t – test แบบ 

Dependent Sample 

 4.4.2 หาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath  โดยนำมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

492 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู  เรื่อง สมการ เชิงเสนตัวแปรเดียว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใช  t-test   

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

n = 30 
t p-valued X SD 

กอนเรียน 8.7 3.03 
21.856 .000

หลังเรียน  20.17 3.77 

* p-value < .05

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใช 
แอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 5.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนเรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู 
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

ขอที ่ รายการ X  SD ระดับ

1 การเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ชวยเราความสนใจและสงเสริมให
นักเรียนอยากเรียนรูดวยตนเอง 

4.53 0.55 มากท่ีสุด 

2 การเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath มีความทันสมัย ตางจากการเรียนปกติ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 

3 แอปพลิเคชัน Photomath เปนสื่อการเรียนรู สามารถใชศึกษาข้ันตอนการแก
สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและเน้ือหาอื่น ๆ ไดถูกตองและรวดเร็ว 

4.60 0.59 มากท่ีสุด 

4 การเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 3.85 0.89 มาก 

5 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 4.25 0.74 มาก 

6 นักเรียนพยายามทำแบบฝกหัดดวยตนเองมากข้ึน 4.05 0.99 มาก 

7 นักเรียนรูสึกวาการแกสมการไมใชเรื่องยาก 3.78 0.92 มาก 

8 นักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึนหลังจากเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 4.18 0.78 มาก 

9 การจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน Photo math  มีประโยชนตอนักเรียน 4.53 0.64 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.26 0.81 มาก 

จากตารางที่ 2  พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว  โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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6. สรุปผลการวิจัย

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สูงกวากอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชงิเสนตัวแปรเดียว  

โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

7. อภิปรายผล

จากการศึกษาผลการจัดการเร ียนรู  เร ื ่อง สมการเชิงเส นตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 7.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการ เชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใช 
แอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จำนวน 30 คน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู
เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  สูงกวากอนการจัดการเรียนรู
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  อาจเน่ืองมาจากผูวิจัยจัดสถานการณการเรียนการสอน 

ที่นาสนใจ ใหนักเรียนไดคิดเอง ทำเอง และไดชวยกันแกปญหา เปนไปตามหลักการ และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath  มีลำดับขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นสรางความสนใจ เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู 
โดยใชการเลนเกม ยกตัวอยางสถานการณ โจทยที่นาสนใจ  2) ข้ันสำรวจและคนหา เนนการใชกระบวนการแกปญหาของโพลยา  
3 ข้ันตอน ซึ่งประกอบดวย  2.1) ข้ันทำความเขาใจปญหา  วิเคราะหโจทยเพ่ือหาวา โจทยกำหนดอะไรมาใหและใหหาอะไร 

กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที ่โจทยใหหาพรอมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณแทนประโยคภาษาจากขอความที่โจทยกำหนด  

2.2)  ข้ันวางแผนแกปญหา  พิจารณาเงื่อนไขที่แสดงการเทากันในโจทย แลวนำมาเขียนเปนสมการ  2.3) ข้ันลงมือแกปญหา  
ศึกษาวิธีหาคำตอบของสมการโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath บนโทรศัพทมือถือ  3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป เนนการใช
กระบวนการแกปญหาของโพลยาข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบคำตอบ คือการอธิบายคำตอบ และตรวจสอบคำตอบที่ไดกับเงื่อนไขในโจทย 
ตรวจสอบความถูกตอง ความสมเหตุสมผลของคำตอบ 4) ขั้นขยายความรู   ใหนักเรียนทำแบบฝกหัดเพิ ่มเติม ซึ่งแบบฝกหัด 

มีความยากงายในระดับตาง ๆ  โดยใหนักเรียนอานโจทยปญหาและสรางสมการ และใชแอปพลิเคชัน Photomath เพ่ือหาคำตอบ 

ศึกษาวิธีการแกสมการจากแอปพลิเคชัน จากนั้นใหนักเรียนทำแบบฝกหัดดวยตนเองโดยไมใชแอปพลิเคชัน  เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจ 5) ข้ันประเมินผล ประเมินผลการเรียนรูโดยตรวจสอบจากการเขียนขอสรุป การทำแบบฝกหัดเพ่ิมเติมของนักเรียน
และการทดสอบความรู  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวเกิดผลดี สงเสริมใหนักเรียนไดใชเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู  คนพบความรูหรือความจริงดวยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความนาสนใจ นักเรียนมีสวนรวมในการคิด  

และปฏิบัติการแกปญหาทีละขั้นตอน เขาใจกระบวนการแกปญหา โครงสรางของปญหาทั้งหมดอยางมีระบบและเปนรูปธรรม 

นักเรียนยังมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  ทั้งไดรับขอมูลยอนกลับเก่ียวกับความรูความเขาใจในการแกปญหาและความสามารถ
ของตนเอง สอดคลองกับ วชิราภรณ กุดแถลง (2553 : 29) ที่กลาววา กิจกรรมที่สงเสริมบรรยากาศในการเรียนใหนาสนใจ  

ทำใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไมนาเบื่อหนายตอการฝกทักษะ  เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาการดานตาง ๆ  

ของรางกายและการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี ้การจัดการเร ียนรู  เร ื ่อง สมการเชิงเส นต ัวแปรเด ียว โดยใช แอปพลิเคชัน Photomath 

เปนการจัดการเรียนรูที่นำเทคโนโลยีเขามาเปนตัวชวย หรือเปนสื่อการเรียนรู นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการแกสมการ
อยางละเอียดไดดวยตนเอง  และสามารถใชแอปพลิเคชัน Photomath  ในการตรวจสอบคำตอบของแบบฝกหัดที่นักเรียน 

คิดดวยตนเอง นักเรียนสามารถทราบผลไดทันทีวา นักเรียนทำแบบฝกหัดไดถูกตองหรือไม ทำใหนักเรียนมีความสนใจมากข้ึน  
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ไมเกิดความเบื่อหนาย มองวาการแกสมการเปนเรื่องไมยาก ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนสวนใหญ 
สามารถทำแบบฝกหัดไดถูกตอง โดยกอนเริ่มเรียนในแตละคาบ ครูผูสอนจะมีบัตรสมการเพื่อทดสอบความรูการแกสมการ  
โดยใหนักเรียนทำดวยตนเอง ซึ่งจะพบวา นักเรียนสวนใหญ สามารถแกสมการได ซึ่งเปนความรูที่เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู
โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath สงผลใหคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยหลายงานวิจัย ไดแก งานวิจัยของปทมา ยีสิดิ(2561) ไดศึกษาเรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื ่ององคประกอบคอมพิวเตอรโดยใช Augmented Reality และแอปพลิเคชัน 

Quizizz สําหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อการสอนเทคโนโลยี 

Augmented Reality และแอปพลิเคชัน Quizizz มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที ่ระด ับ .01 งานวิจ ัยของ วัฒนศ ิร ิ ชมหมู  (2562) ได ศ ึกษาการพัฒนาผลส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียน โดยใช ช ุดก ิจกรรม 

การจัดการเรียนรูแบบการเรียนรู เชิงรุกที ่ร วมกับแอปพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร เรื ่องตรรกศาสตรเบื้องตน ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวและงานวิจัยซอนดาราจันและออสมัน (Saundarajan and Osman, 

2020: 123-131) ไดศึกษาการเรียนพีชคณิตโดยใชความจริงเสริม: การตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับการประยุกตใชแอปพลิเคชัน
Photomath สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จากการศึกษานี้พบวา  แอปพลิเคชัน Photomath ไดกระตุนใหนักเรียน
ทั้งสองกลุมเกิดการเรียนรูเรื่องสมการพีชคณิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อยางไรก็ตาม ความเชื่อและความพรอมตอการเรียน 

ที่มีตอแอปพลิเคชัน Photomath ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ยังอยูในระดับปานกลาง  
 7.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสน 

ตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่องสมการเชิงเสน  

ตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก  โดยที่ผู วิจัยไดเรียงลำดับ 

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ไดแก แอปพลิเคชัน 

Photomath เปนสื ่อการเรียนรู  สามารถใชศึกษาขั ้นตอนการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวและเนื ้อหาอื่น ๆ ไดถูกตอง 
และรวดเร็ว รองลงมาคือ การเรียนโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath มีความทันสมัย แปลกใหม ตางจากการเรียนปกติ  

ซึ่งตรงกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976: 52) เก่ียวกับสภาพการณหรือแรงจูงใจที่จะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใหม ไดแก 
ความสนใจ เจตคติที่มีตอเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียน  ระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและลักษณะบุคลิกภาพ  

การไดรับคำแนะนำ การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทำ
ไดถูกตองหรือไม  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยหลายงานวิจัย ไดแก งานวิจัยของวิไลพร สัมมา (2560) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดานดวยแอปพลิเคชัน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนที่เรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานดวยแอปพลิเคชัน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความพึงพอใจ 

ตอการเรียนอยูในระดับมากที่สุดและงานวิจัยของ ทศพร ดิษฐศิริ (2560) ไดศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณแท็บเล็ต 

เรื่องการบวก ดวยเทคนิค ซีคริท ออฟ เมนเทิล แมธ เพื่อสรางเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแอปพลิเคชันบนอุปกรณแท็บเล็ต อยูในระดับมากท่ีสุด 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
 8.1.1  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน Photomath  ในข้ันสรางความสนใจ อาจจะออกแบบ

ใหมีกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ เชน  ใชการเลนเกม ยกตัวอยางสถานการณ โจทยที่นาสนใจ  หรือกิจกรรมที่นักเรียน 

ไดลงมือทำ เปนตน เพ่ือจูงใจใหนักเรียนสนใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน และเปนการงายที่จะใหนักเรียนเปดใจและมีความกระตือรือรน
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ในการเรียนรู โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath เนื ่องจากผู วิจัยสังเกตเห็นวา ทุกคาบที่มีขั ้นสรางความสนใจโดยใชเกม  

หรือกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือทำ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือรน และใหความรวมมือในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน
เปนอยางดี 

 8.1.2  การออกแบบกิจกรรมการเร ียนรู โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath ตองคำนึงถึงความยากงาย 

ในระดับตาง ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา  ตองไมยากเกินไปเพราะจะทำใหเบื่อหนาย ไมอยากคิด ไมอยากเรียน ถางายเกินไป  

จะเกิดประโยชนนอย 

8.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

8.2.1  ควรจะศึกษาความคงทนในความรู ความจำ และความเขาใจ หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแอปพลิเคชัน
Photomath 

 8.2.2  ควรจะวิจัยศึกษาการจัดการเรียนรู โดยใชแอปพลิเคชัน Photomath  ในเนื ้อหาคณิตศาสตรอื่น ๆ  

ในแตละระดับชั้นตาง ๆ  
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บทคัดยอ  

การวิจัยในครั ้งนี ้เปนการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร เร ื ่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ  

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญหาเปนฐานมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและ

หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑรอยละ 70 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ 

ของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประชากรเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนอนุบาลพระบรม 

ราชานุสรณดอนเจดีย ปการศึกษา 2563 จำนวน 190 คน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน จำนวน 42 คน  ไดมาโดยการสุมอยางงาย  

เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  จำนวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน จำนวน 23 ขอ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดำเนินการทดลอง 

และเก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนและหลังการทดลอง  สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอ มูล 

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังไดร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู สูงกวากอนไดร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก 

คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน,  การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ 
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The Results of Mathematics Learning Activity on Addition, Subtraction, 

Multiplication and Division of Whole Numbers for Grade 4 Students  

by Using Problem-Based Learning (PBL) 

Nattakit Pedcharee*, Somwong Plangprasopchok and Kritsana Sokhuma 

Department of Mathematics Education, College of Teacher Education 

Phranakhon Rajabhat University, Bangkok 10220 
*Nattakit Pedcharee: email optimusmath@gmail.com

Abstract 

This research is a study of Mathematics learning activity on Addition,  Subtraction, Multiplication 

and Division of Whole Numbers by using the Problem-Based Learning Approach.  The study aimed at: 1) to 

compare academic achievement before and after learning activity, 2) to compare academic achievement with 

70 percent criteria, 3) to study the students’ satisfaction towards the learning activity. The population was 190 

Grade 4 students of Anubanphraboromrachanusorndonchedi School in the academic year 2020. The 42 sample 

was selected by using simple random sampling method. The tools used in this research were 1) 10 lesson plans 

2) 23 Mathematics academic achievement tests 3) questionnaire on satisfaction towards the learning activity.

The collected data was accomplished on academic achievement test scores before and after the instructional 

treatment. The statistics used in data analysis were Mean and Standard Deviation and the hypothesis was tested 

by using the statistical tools. The findings of the research were as follows: 1) The achievement in Mathematics 

after receiving the instructional treatment with one variable was higher than before receiving the instructional 

treatment with statistical significance at .05 level. 2)  The achievement in Mathematics after receiving the 

instructional treatment with one variable was higher than 70 percent with statistical significance at .05 level. 

3) The Grade 4 students’ opinions towards the instruction were at a high agreement level.

Keywords: Problem-Based Learning, Addition, Subtraction, Multiplication and Division 
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1. บทนำ
0 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอความสำเร็จในการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เนื ่องจากคณิตศาสตรชวยใหมนุษย 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา ไดอยางถูกตอง

เหมาะสมและสามารถนำไปใชในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณาผลการเรียนรูคณิตศาสตร พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรยังอยูในเกณฑต่ำ อาศัยขอมูล 

จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตปการศึกษา 2558 - 2562 พบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรไดคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 ทุกป และคะแนนเฉลี่ยยังต่ำกวาผลสัมฤทธ์ิ

เปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่โรงเรียนไดกำหนดไว คือ รอยละ 70 และสาระการเรียนรูที่ตองไดรับการพัฒนา

มากที่สุด ไดแก สาระจำนวนและพีชคณิต โดยเฉพาะเรื่องโจทยปญหาการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ 

สาเหตุที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ำกวาเกณฑน้ันอาจมีหลายประการ ประการแรก เกิดจากตัวครูผูสอน 

ที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไมตอบสนองตอการพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร อันไดแก การคิดและการแกปญหา 

ประการที่สอง เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตรที่วาดวยการคำนวณ ความเปนเหตุเปนผล สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณและเปน

นามธรรม และประการที่สาม นักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรไมดี ขาดความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ การสอนให

นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการแกปญหา ผูสอนตองใหโอกาสนักเรียนไดคิดดวยตัวเองอยางสม่ำเสมอ จัดสถานการณที่นาสนใจ  

ทาทายอยากใหคิด โดยเริ่มจากปญหาที่นักเรียนสามารถใชความรูที่เรียนมาแลวมาประยุกต จากน้ันจึงใหสถานการณหรือปญหา 

ที่แตกตางออกไปเรื่อย ๆ ในกรณีนักเรียนบางคนมีความสามารถสูงอาจจะใหปญหาที่ซับซอน นอกเหนือจากที่กำหนดไวในหลักสูตร 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning หรือ PBL) เปนการจัดการเรียนรูที่มุงนําเสนอ

สถานการณปญหาที ่เกี ่ยวของกับโลกแหงความเปนจริงมีแนวทางในการแกปญหาหลากหลายเปนตัวกระตุ นใหนักเร ียน 

คิดวิเคราะหโดยใชกระบวนการกลุ มเพื ่อทําความเขาใจปญหา เชื ่อมโยงปญหาและระบุปญหาใหชัดเจนกําหนดแนวทาง 

ที่เปนไปไดในการแกปญหา ทำใหนักเรียนไดทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดแบบมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิด

สรางสรรค อีกทั้งจากการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ อาทิ ปกรชัย  เมืองโคตร (2557) ลัดดาวัลย ศรีวรชัย และคณะ 

(2560) และเบลแลนด กลาซซิวกิ และเอิทรเมอร (2009) พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนั ้นสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การพัฒนาตนเองของผูเรียน กระบวนการทำงานเปนกลุม สรางแรงกระตุนใหกับผูเรียน ทำใหกลุมผูเรียน

สามารถควบคุมแนวทางเพื่อที่จะคนหาคำตอบดวยตนเองได 

จากงานวิจัยขางตน จึงทำใหผูวิจัยสนใจที่จะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใชปญหาเปนฐานมาแกปญหา 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญหาเปนฐาน และพัฒนาทักษะในการแกปญหาซ่ึงสามารถมาปรับใชในชีวิตประจำวัน

ไดตามแนวคิดของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก 

ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐาน 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐาน กับเกณฑ รอยละ 70 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

จำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐาน 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตรโดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑ 

รอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

      4.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ 

ดอนเจดีย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 5 หองเรียน (คละความสามารถ) รวมทั้งสิ้น 190 คน 

      4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ

ดอนเจดีย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชหองเรียนเปนแบบสุม มา 1 หองเรียน มีนักเรียนจำนวน 42 คน ซ่ึงไดมาโดย

วิธีการสุมอยางงาย 

 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

      4.2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชปญหาเปนฐานจำนวน 10 แผน ทำการสอนแผนละ 1 ชั ่วโมง  

โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู พบวาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 

      4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 20 ขอ  

20 คะแนน ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 3 ขอ 24 คะแนนรวม 44 คะแนนโดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) และหาคุณภาพของขอสอบปรนัย คาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.27 - 0.70 คาอำนาจจำแนก (r) มีคาระหวาง  

0.25 - 0.67 และคาความเชื่อมั่น (KR-20) เทากับ 0.85 ขอสอบอัตนัยคาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.25 - 0.67 คาอำนาจ

จำแนก (r) มีคาระหวาง 0.25 - 0.67 และคาความเช่ือม่ัน (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) เทากับ 0.81 
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      4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐานเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา 3 ระดับ โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ      

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 

 4.3 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

       4.3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร (Pre-Test) กอนใชกิจกรรมการเรียนรู 

       4.3.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งนำเขาสูบทเรียนดวยสถานการณที่เกี่ยวของกับชีว ิตจริง  

เชน แบ็ค ทู สคูล, ธุรกิจหนากาก, คนละครึ่ง, รถยนตคันใหม, ตำนานยุทธหัตถีและอ่ืน ๆ รวม 10 สถานการณ นักเรียนแตละกลุม

จำนวน 4 - 5 คน ซึ่งจัดแบบคละความสามารถ จะชวยกันทำความเขาใจปญหา คนควาหาความรูและรวมกันแกปญหา อีกทั้ง 

ตั้งคำถามเพิ่มเติม สุดทายนักเรียนจะตองนำเสนอแนวทางแกปญหา แลกเปล่ียนแนวคิด อภิปราย และรวมกันตอบคำถามเพิ่มเติม

ของกลุมอ่ืนและของครู การดำเนินกิจกรรมจะทำทั้งหมด 10 ครั้ง ๆ ละ 2 คาบเรียน 

 

                     (ก)                                                         (ข) 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชปญหาเปนฐาน (ก) นกัเรียนร่วมกันศึกษาคน้ควา้ และแกปั้ญหา 
(ข) นกัเรียนนาํเสนอแนวคิด อภิปราย และร่วมกันตอบคาํถามเพิมเติม 

       4.3.3 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไปทดสอบหลังใชกิจกรรมการเรียนรู กับนักเรียน 

กลุมตัวอยาง และตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

       4.3.4 นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที ่มีต อการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยใชปญหาเปนฐาน 

ไปทดสอบหลังใชกิจกรรมการเรียนรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

  4.4 การวิเคราะหขอมูล 

       4.4.1 เปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร ก อนและหลังได ร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

โดยใชปญหาเปนฐาน ดวยสถิติทดสอบที (t– test for dependent samples) 

      4.4.2 เปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร ก อนและหลังได ร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

โดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑรอยละ 70 ดวยสถิติทดสอบที (t – test one group) 
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  4.4.3 หาความพึงพอใจที ่ม ีต อการจัดการเร ียนรูคณิตศาสตร  เร ื ่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ  

โดยใชปญหาเปนฐาน โดยนำมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( x )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

5. ผลการวิจัย

 5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังได รับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐาน ดวยสถิติทดสอบที (t – test for 

dependent samples) 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน 

การทดลอง n x SD t p-value 

กอนเรียน 42 24.26 4.46 
25.15* .000 

หลังเรียน 42 33.74 3.59 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช

ปญหาเปนฐานสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐานเทียบกับเกณฑรอยละ 70 ดวยสถิติทดสอบที  

(t – test one group) 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานกับเกณฑ 

รอยละ 70 

การทดลอง n x SD 0 (70%) t p-value 

กลุมตัวอยาง 42 33.74 3.59 30.8 5.305* .00 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 หลังไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  

เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐาน 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร  

เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐาน 

ความพึงพอใจในแตละดาน x SD ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 2.70 0.25 มาก 

2. ดานกิจกรรมการเรียนรู 2.81 0.23 มาก 

รวม 2.75 0.20 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

จำนวนนับ โดยใชปญหาเปนฐานในระดับมาก ( x = 2.75, SD= 0.20) 

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

โดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเร ียนรู  

โดยใชปญหาเปนฐาน สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตรเร ื ่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ  

โดยใชปญหาเปนฐานอยูในระดับมาก 

7. อภิปรายผล

จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร เร ื ่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชปญหาเปนฐาน สามารถนำขอมูลมาอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหา 

เปนฐาน สูงกวากอนไดร ับการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 

อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี

อิสระในการแสดงความคิดเห็นวิเคราะหขอมูลหรือส่ิงที่จำเปนจากสถานการณปญหาที่กำหนด เพื่อนำมาใชแกปญหาอยางถูกตอง

และเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของมีโลและเอฟเวนเซน (Hmelo; &Evensen, 2000: 6) ที่กลาวถึงขอดีของการจัด 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวาชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในบทเรียนมากขึ้น และสามารถจัดการปญหาได 

อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่ทาทายใหผูเรียนแสวงหาขอมูลสำคัญอื่น ๆ เพิ่มเติมจาก 

แหลงเรียนรู นำขอมูลที่ไดมาประยุกตและสรุปผล นำไปสูการแกปญหาไดอยางถูกตองซึ่งสอดคลองกับ ทอรพ และ เซจ (Torp 

and Sage, 1998: 14 – 16) ที่กลาวถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวา เปนการจัดการเรียนรูที่เนนประสบการณที่ไดจากการ

สำรวจคนควาและแกปญหา ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงกับชีวิตประจำวันของนักเรียน มีลักษณะดึงดูดใหนักเรียนเขาไปแกปญหา 

ในขณะท่ีการเรียนรูของผูเรียนจะถูกทำใหเปนนักแกปญหา และพัฒนาไปสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการช้ีนำตนเองไดในที่สุด 
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7.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ  

ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 อยู ในระดับมาก อาจเนื ่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนรวมลงมือคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเรียนไดใชอุปกรณ

รวมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยคนควาขอมูลผานโลกออนไลน ทำใหผูเรียนสามารถคนหาขอมูล เปรียบเทียบและศึกษาตัวอยาง 

การเรียนรูไดอยางสะดวกรวดเร็ว และสนุกสนานมาก ซ่ึงสอดคลองกับลัดดาวัลย ศรีวรชัย และคณะ (2560: 207 – 216) ที่พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร อยูในระดับมาก 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
8.1.1 เวลาที่ใชในการทำกิจกรรม ผูสอนควรคำนึงถึงความเหมาะสมและยืดหยุนไปตามบริบทการเรียนรู 

 8.1.2 การใชอุปกรณเทคโนโลยีรวมในการจัดการเรียนรูสามารถปรับใชตามความพรอมของแตละกลุมทดลอง  

หากไมสามารถจัดหาเครื่องมือดังกลาวได ผูสอนสามารถใชเครื่องมืออ่ืน ๆ ทดแทน เชน ใบความรู คนควาจากหองสมุดเปนตน 

8.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 8.2.1 ควรมีการสรางกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานในประเด็นอ่ืน ๆ ที่มีความรวมสมัย หรือเขากับบริบท

ของนักเรียนในแตละพื้นที ่

 8.2.2 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนร ู โดยใช ปญหาเป นฐานมีผลตอตัวแปรอื ่น ๆ เชน การคิด  

อยางมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใหเหตุผล และความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนตนและในระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

ชยาพร   สงศรี*, สมวงษ   แปลงประสพโชค และ พรสิน   สุภวาลย 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ  

*ชยาพร   สงศรี: email chayaphornsongsri@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกับ 

หลังเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวาเกณฑ

ของโรงเรียนรอยละ 60 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื ่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรงัสิตกลุมตวัอยาง

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 185 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางงาย จำนวน 

29 คน เครื ่องมือที ่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู  จำนวน 10 แผน 2) ชุดแบบฝก จำนวน 10 ชุด   

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรขาคณิตสามมิติ จำนวน 30 ขอ โดยแบงเปนแบบทดสอบปรนัย จำนวน 27 ขอ

และแบบทดสอบอัตนัย จำนวน 5 ขอ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใช ไดแก  

คาเฉลี ่ย คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติที ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการ

เรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ .05 3) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ที่มีตอการจดัการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติอยูในระดับ

มาก 

คำสำคัญ: การจดัการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน,  รูปเรขาคณิตสามมติิ, ความพึงพอใจตอการจดัการเรียนรู 
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The Mathematics Learning Activity on Three-Dimensional Geometry 

for Grade 6 Students by Using the Flipped Classroom 

Chayaphorn  Songsri *, Somwong  Plangprasopchok,  and  Pornsin  suphawan 

Department of Mathematics Education College of Teacher Education Phranakhon Rajabhat University  

Chayaphorn  Songsri*: email chayaphornsongsri@gmail.com  

Abstract 

 This research was a study of The Mathematics Learning Activity on Three-Dimensional 

Geometry for Grade 6 Students by using the flipped classroom.  The study aimed at: 1) to compare 

academic achievement before and after learning activity, 2) to compare academic achievement with 60 

percent criteria,  3 ) to study the students’ satisfaction towards the learning activity. The population was 7 

classes 185 Grade 6 students of Beaconhouse Yamsaard School Rangsit School in the academic year 2020. 

The 1 class compose of 29 students was selected by using simple random sampling method. The tools 

used in this research were 1)  1 0 lesson plans 2)  10 practice sets 3) 30 achievement tests 4) questionnaire 

on satisfaction towards the learning activity. The collected data was accomplished on academic 

achievement test scores before and after the instructional treatment. The statistics used in data analysis 

were mean and standard deviation and dependent sample t-test. The findings of the research were as 

follows: 1)  The achievement in mathematics after receiving the instructional treatment was higher than 

before receiving the instructional treatment at .05 level of significance. 2) The achievement in mathematics 

after receiving the instructional treatment was higher than 60 percent at .05 level of significance. 3)  The 

Grade 6 students’ opinions towards the instruction were at a high agreement level. 

Keywords: Flipped Classroom, Three-Dimensional Geometry, Satisfaction towards the learning activity 

1. บทนำ
คณิตศาสตรเปนวิชาทีม่ีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ชวยใหมนุษยมีการคิดอยางเปนระบบ 

มีแบบแผน เกิดความคิดสรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ และมนุษยสามารถนำ

ความรูทางคณิตศาสตรไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันและใชเปนพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงขึ้น การ

จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรในโรงเรียนจึงมีสวนสำคัญ ครูควรมีเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนรูจัก

คิดวิเคราะห ควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเพื่อชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีและตองสามารถถายทอดความรูเนื้อหาสาระใหกับ

ผูเรียนไดอยางถูกตองครบถวน เกิดทักษะกระบวนการ มีเจตคติที่ดีและตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนำความรู

ทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได   

จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต ตำบลลาดสวาย ถนนไสวประชาราษฎร 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปดสอนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
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จนถึงมัธยมศึกษาปที ่ 6 จำนวนทั้งสิ ้นประมาณ 3,000 คน พบวาผู เรียนที่เรียนในหลักสูตร Immersion Program me และ 

English Program me ตองเรียนวิชาคณิตศาสตรในภาคภาษาอังกฤษ ทำใหผูเรียนบางสวนมักไมเขาใจในภาษา หรือบางสวนที่

เขาใจในภาษาสามารถ   รับฟงและถายทอดออกมาเปนภาษาตางประเทศได แตก็ยังไมสามารถถายทอดออกมาเปนภาษาไทยได 

และในเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ พบวานักเรียนมองภาพไมออกวาเปนรูปทรงชนิดใด หรือมีชื่อเรียกท่ีเปนภาษาไทยวาอยางไรทำ

ใหไมสามารทำโจทยปญหาได 

ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหถึงปญหาในการจัดการเรียนรูจากประสบการณและการสัมภาษณครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรโรงเรียน

บีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต พบวา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรครูสวนใหญใชวิธีการสอนในรูปแบบการบรรยาย 

ซึ่งไมไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมหรือไมเขาใจสำเนียงและวิธีการถายทอดของครูตางชาติใน

การจัดการเรียนการสอน สงผลใหผูเรียนจำไดในเวลาอันสั้น จากปญหาดังกลาวจึงจำเปนที่ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของจะตองคนหา

วิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร  

การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ผูวิจัยเห็นวา เปนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ

หลักสูตรและสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 เปนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผูเรียนเปน

ศูนยกลาง ( Child Center) ซึ่งจะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูไดดวยตนเองโดยนำชองทางการเรียนรูของเทคโนโลยีมา

ประยุกตเปนเครื่องมือใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากที่บานและเนนกิจกรรมการเรียนรูระหวางเพ่ือนรวมช้ันกับครูใน

หองเรียน หรือที่เรียกสั้น ๆ วา “เรียนที่บาน – ทำการบานที่โรงเรียน” เพื่อชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน เพิ่มความรวมมือ

ระหวางผูเรียน เพิ่มความมั่นใจในตนเอง ชวยใหโอกาสนักเรียนไดแกตัวในการผิดพลาดรอบแรก และชวยพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนการเรียนรูในชั้นเรียน จึงเกิดเปนแหลงการเรียนรูและการสื่อสาร

ระหวางผู เรียนกับเพื่อนรวมชั้น หรือผูเรียนกับครู ทำใหการจัดการเรียนรู แบบหองเรียนกลับดานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานจะ

ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดีและเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควาหาขอมูลไดดวยตนเอง ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

ในภาษาที่ตนเองถนัดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่สูงมากยิ่งขึ้นอีกดวยดาน ( จันทวรรณ ปยะวัฒน.2556; ณัฐพล รำไพ.2554; 

และรุงนภา นตุราวงศ .2556) 

จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรูเแบบหองเรียนกลับดาน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนเรื ่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน          

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน สูงกวาเกณฑรอยละ60 

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

3. สมติฐานการวิจัย 

 3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ท่ีเรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียนกลบัดานของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
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            3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่เรียนโดยการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียนกลบัดานของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวาาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

4. วิธดีำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     4.1.1 ประชากรที่ใช คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

จำนวน 7 หอง รวม 185 คน 

 4.1.2 กลุ มตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หองเรียน รวม 29 คน จากการสุมตัวอยางแบบกลุม โดยเปนนักเรียนที่มีความสามารถทาง

คณิตศาสตรเกง กลาง ออนคละกัน 

 4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื ่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยการจัดการเรียนรู เแบบหองเรียนกลับดาน 

จำนวน 10 แผน รวม 10 คาบเร ียน ทำการสอนคาบละ 50 นาที โดยผ ู ว ิจ ัยไดให ผ ู  เช ี ่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนี  

ความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู พบวาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 

 4.2.2 ชุดแบบฝกเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน จำนวน 10 ชุด โดย

ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางจุดประสงค ความชัดเจนของเนื้อหา ความถูกตองดานภาษา  ความ

สอดคลองกับจุดมุงหมาย คาคำนวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ซึ่งมีคาเทากับ 0.5 

 4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรือ่ง รูปเรขาคณิตสามมิต ิจำนวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ ตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 5 ขอ รวม 30 ขอ 30 คะแนน โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาคุณภาพของเครื่องมือคาความยากงาย ตั้งแต 0.20–0.80 และมีคาอำนาจจำแนก 

ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และคาความเช่ือมั่น ซึ่งเทากับ .80 

 4.2.4 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสาม

มิติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความ

สอดคลอง (IOC) และหาคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.84 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.3.1 ขั้นเตรียม ช้ีแจงวัตถุประสงค ขั้นตอน และรายละเอียดเกี่ยวกับทางการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตสาม

มิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

      4.3.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนทางการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยการจัดการเรียนรู

แบบหองเรียนกลับดานกับกลุมตัวอยาง 

      4.3.3 ขั้นทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนรูเรือ่ง รูปเรขาคณิตสามมิต ิโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลบัดาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง กอนการสอนแตละครั้ง

ครูผูสอนจะมีชุดแบบฝกใหนักเรียนไปอานลวงหนาแลวเขียนอธิบายสรุปความรูดวยตนเอง รุงขึ้นผูวิจัยนำมาตรวจเปน

รายบุคคลพรอมทั้งอธิบายสิ่งที่ถูกตอง แลวจึงสอนและฝกแกปญหาในคาบเรียน มีการจับคูถามตอบกับเพื่อนในบางครั้ง 

และเมื่อสิ้นสุดการสอนจะมีชุดแบบฝกเพื่อวัดความเขาใจปญหา 

   4.3.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนขอสอบปรนัย จำนวน 25 ขอ ขอสอบอัตนัย 5 ขอ โดยใช

เวลา 50 นาที มาใหนักเรียนทำเพ่ือเก็บคะแนนกลุมตัวอยาง 
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      4.3.5 นำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียนกลบัดาน มาใหนักเรียน

กลุมตัวอยางทำเพ่ือเก็บขอมูล 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 4.4.1 วิเคราะหผลสมัฤทธ์ิทางการจัดการเรียนรูเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ โดยการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียน

กลับดานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยวิเคราะหคารอยละ คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ 

t-test  

      4.4.2 วิเคราะหผลระดับแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรยีนรูแบบหองเรียนกลับ

ดานเร่ือง รูปเรขาคณิตสามมติิ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู  เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู  เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  

ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใช  t-test  

แหลงที่มาของคะแนน 
คะแนนเตม็ 

(คะแนน) 

รอยละของ

คะแนนเตม็ 
SD คะแนน t p-value 

1. คะแนนทดสอบกอนเรยีน 30 17.86 59.54 5.85 
9.99* .000 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียน 30 25.34 75.98 3.14 

*ที่ระดับนัยสำคัญ .05

จากตารางที ่ 1 พบวา คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี ่ยเทากับ 17.86 คิดเปนรอยละ 59.54 ของคะแนนเต็ม 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.85 และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.34 คิดเปนรอยละ 75.98 ของคะแนนเต็ม 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.2 การทดสอบสมมติฐานที่วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูงกวาเกณฑของโรงเรียนคือ รอยละ 60 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางกับคะแนนเกณฑ 

แหลงที่มาของคะแนน 
คะแนนเตม็ 

(คะแนน) 

รอยละของ

คะแนนเตม็ 
SD คะแนน t p-value 

1. คะแนนเกณฑ 30 18 60 
12.59* .000 

2. คะแนนทดสอบหลังเรียน 30 25.34 75.98 3.14 

*ที่ระดับนัยสำคัญ .05

             จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 25.34 คิดเปนรอยละ 75.98 ของคะแนนเต็ม   

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14 เทียบกับเกณฑ 60 % พบวาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

509 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 

ขอความ 
คาเฉลี่ยเลข

คณิต 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขาพเจาเห็นวาเรื่องที่เรียนมีความสำคญัในชีวิตประจำวัน 3.92 1.00 มาก 

2. ขาพเจาไดสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลตางๆในการเรยีนกับเพื่อนๆ 4.28 1.14 มาก 

3. เนื้อหาท่ีเรียนไมยากจนเกินไป 4.44 0.59 มาก 

4. การเรียนเชนนี้ทำใหขาพเจารูสกึสนใจในการทำกิจกรรมมากขึ้น 4.76 0.44 มากที่สุด 

5. สื่อและอุปกรณการเรียนมีจำนวนเพียงพอกับนักเรียน 4.32 0.69 มาก 

6. ใบกิจกรรมมีความยากงายที่เหมาะสม 4.48 0.96 มาก 

7. สื่อและการสอนที่ใชระหวางเรยีน ทำใหเขาใจเน้ือหามากขึ้น 4.36 1.04 มาก 

8. ใบกิจกรรมระหวางเรียน ทำใหเขาใจเนื้อหามากข้ึน 4.40 1.00 มาก 

9. ขาพเจาชอบทำกิจกรรมหรือชุดแบบฝกท่ีไดรับมอบหมาย 4.28 0.98 มาก 

10. ขาพเจาอยากใหมีการจัดการเรียนรูแบบนี้กับเนื้อหาอ่ืนๆ ดวย 4.40 0.82 มาก 

รวมทั้งฉบับ 4.32 0.89 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งฉบับมีคาเทากับ 4.32 และมีสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 แสดงวาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูป

เรขาคณิตสามมติิ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดบัมาก โดยเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามี 1 ขอ ที่มีความพึง

พอใจอยูในยระดับมากท่ีสุด ไดแกขอท่ี 4 การเรียนเชนน้ีทำใหขาพเจารูสึกสนใจในการทำกิจกรรมมากข้ึน นอกจากน้ันมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก 

6. สรปุผลการวิจัย
 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ .05 

        6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดานเร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวาเกณฑ 60 %อยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง รูป

เรขาคณิตสามมิติอยูในระดับมาก 

7. อภปิรายผล
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู  เรื ่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ  โดยการจัดการเรียนรู แบบหองเรียนกลับดาน 

ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ .05  

ซึ่งผลสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีการจัดการเรียนรูไดอยางมีระบบและมีแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม  ผานการตรวจสอบแกไข
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ขอบกพรองตามขอเสนอแนะของอาจารยที ่ปรึกษา รวมถึงผานการตรวจสอบและประเมินความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ

ปรับปรุงจนเกิดความสมบูรณ สามารถนำไปใชทดลองกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางและนำผลการทดลองไปปรับปรุงแกไข

กอนนำไปใชเปนเครื่องมือในการทดลองจริงซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผูเรียนไดจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรยีนเรียนรูลวงหนาท่ีบาน 

สามารถคนหาไดจากหนังสือเรียน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกชนิด แลวจดบันทึกในชุดแบบฝก โดยแบงหนากระดาษออกเปน 3 

สวน โดยสวนที่ 1 บันทึกคำศัพท สวนที่ 2 วาดภาพหรือใสขอมูลจากโจทย และสวนที่ 3 บันทึกสิ่งที่โจทย เมื่อเขามาใน

หองเรียนจะมีการพูดคุย สอนและฝกแกปญหา สรุปประเด็นสำคัญ อภิปรายเนื้อหา และทำกิจกรรมรวมกัน แนวคิดที่

สนับสนุนวาหองเรียนกลับดานจะทำใหผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นไดแก ภัทรวดี หาดแกว (2555: 9-11) กลาววา การจัดการเรียนรูที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีความคิดรวบยอด มีทักษะ และเกิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร จึงทำใหผูเรียนเกิดความสนใจ 

กระตือรือรน และเขาใจอยางถองแท และกอใหเกิดเจตคติที่ดีตอวิชานั้น ๆ และ พิมพประภา พาลพาย (2557: 89) กลาววา

การสอนตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน สามารถทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนรวมเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพดาน

ภาษาอังกฤษ อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และมีคะแนนรวมเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

อยูในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุดอีกดวย  

           งานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวาการใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานจะทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นไดแก  

ชลยา เมาะราษี (2556: 106-108) ศึกษาผลการเรียนที่ใชวิธีการสอนแบบยอนกลับรวมกับ หองเรียนกลับดานบนเครือขาย

สังคม วิชาการวิเคราะหและแกปญหา โดยทำการศึกษากับผูเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   ทิชานนทชุมแวงวาป และลัดดา ศิลานอย (2557: 7) ศึกษาผลการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนและทักษะการแกปญหาดวยวิธีการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคหองเรียนกลับดานของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในรายวิชาสังคมศึกษา ส 21103  ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนรอยละ 

82.86 ผานเกณฑโดย มีคะแนนเฉลี่ยงสูงกวาเกณฑที่กำหนด และนักเรียนมีทักษะการแกปญหารอยละ 74.29 ผานเกณฑ โดย

มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที ่กำหนด  วันเฉลิม อุดมทวี และ ปริญญทนัน ชัยบุตร ( 2556: 125) ศึกษาผลการพัฒนา

ความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ

ใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคหองเรียนกลับทางผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

คลารค (Clark .2015: 112) ศึกษาผลการใชหองเรียนกลับทางที่มีตอการมีปฏิสัมพันธและการปฏิบัติ ของนักเรียนหองเรียน

คณิตศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีสวนรวมหรือมี ปฏิสัมพันธมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการ

จัดการเรียนรูแบบดั้งเดิมนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับทางเปนการยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง รูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ ทางสงเสริมใหมีการใชเวลาในหองเรียนอยางคุมคา สามารถทำกิจกรรมไดอยางหลากหลาย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการเรียนการสอนที่มีตอการมีสวนรวมและการปฏิบัติของนักเรียน แมวา

รูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทางเปนการเรียนการสอนที่คอนขางใหม แตมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในแง

ของการปรับปรุงนักเรียนและประสิทธิภาพการทำงานการ มีสวนรวมในหองเรียนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

 7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ สูงกวาเกณฑ 60 % อยางมีนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญ .05 

             ที่เปนเชนนี้เพราะ นักเรียนไดมีการเตรียมตัวลวงหนา เปนการเตรียมความพรอมกอนเรียน และไดรับการตรวจ

ช้ีแจงอธิบายในสิ่งที่เขาใจผิดหรือลืมหรือยังไมเขาใจกอนเรียนจริงจึงทำใหการเรียนดำเนินไปอยางรวดเร็วจากการบรรยายหนา

ช้ันเรียนไปเปนครูฝก ฝกการทำแบบฝกหัดหรือทำกิจกรรมอื่นในชั้นเรียนใหแกศิษยเปนรายบุคคลหรือกลุม การใหชุดฝก

พื้นฐานงายๆมากอนลวงหนาและมาตอกย้ำในชั่วโมงปกติ จะทำใหนักเรียนเขาใจไดเร็วขึ้น เรียนตามชวงชั้นเรียนไดงายขึ้น 

รวมทั้งเปนการฝกเด็กใหรูจักการจัดเวลาวางของตนเองใหเกิดประโยชน กิจกรรมดักลาวชวยเหลือเด็กเรียนออนใหขวนขวาย

หาความรูมากอนการเรียนปกติ ซึ่งเด็กเหลานี้จะไมถูกทอดทิ้ง จะไดรับการเอาใจใสจากครูมากขึ้นโดยอัตโนมัติ ครูไดรูวาเขา

ออนดอยเรื ่องอะไร การไดพบเด็กในวันรุ งขึ ้นชวยเหลือเด็กที่มีความสามารถแตกตางกันใหกาวหนาในการเรียนตาม
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ความสามารถของตนเอง เพราะเด็กสามารถถามที่ตนเองไมเขาใจ  นอกจากน้ี วิธีดังกลาวทำใหเกิดความมีปฏิสัมพันธระหวาง

เด็กกับครู  ชวยใหครูรูจักนักเรียนดีขึ้น ครูไดชวยใหศิษยไดความรูหรือเนื้อหาและกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจ ใหกำลังใจ รับ

ฟงและชวยเหลือสงเสริมผูเรียนซึ่งเปนมิติสำคัญที่จะชวยเสริมพัฒนาการทางการเรียนของเด็ก ทีสำคัญคือวิธีดังกลาวชวยเพิ่ม

ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกันเอง จากกิจกรรมทางการเรียนที่ครูจัดประสบการณขึ้นมานั้น ผูเรียนส ามารถที่จะ

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไดดี (เบิรกแมน และ แซม Bergmann และ Sams อางอิงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2556) 

 7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน เรื่อง 

รูปเรขาคณิตสามมิติอยูในระดับมาก 

   เหตุผลที่การวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานเรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทำใหผูเรียนรูสึกเรียนเขาใจมากขี้น ในหองเรียนปกติ เพราะไดศึกษาทำความเขาใจมากอน

ลวงหนา ทำใหการเรียนสนุกมากขึ้น กอนเรียนไดพบผูวิจัยวักถามสิ่งที่ยังไมเขาใจกอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของการวจิัย

ตอไปนนี้ นัฐพงษ นาชิน (2557: บทคัดยอ) ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การ หาผลรวมของจำนวน

นับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ดวยวิธีการสอนแบบปกติ กับ วิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทาง พบวานักเรียนมี

ความพึงพอใจในรูปแบบการสอนแบบหองเรียนกลับทางอยูในระดับด ีวันเฉลิม อุดมทวี และ ปริญญทนัน ชัยบุตร (2556: 125) 

ศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการคิดเชิงบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใช

รูปแบบการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคหองเรียนกลับทางผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

สุภาพร สุดบนิด และคณะ (2556: 171-172) ศึกษาผลการเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียน เจตคติตอการเรียน และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลงัเรียนผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิ

หองเรียนกลับดานมีความรับผิดชอบตอการเรียน เจตคติตอการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน      

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
 8.1.1 การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ครูผูสอนควรคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคล การทำงาน

รวมกัน ความพรอมทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญาของผูเรียนทุกคน 

  8.1.2 จากผลการวิจัยพบวา ผูเรียนใหความสนใจและพึงพอใจกับการจัดการเรียนรูในรูปแบบหองเรียนกลับดาน

เปนอยางมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูเรียนไดทำการคนควาหาแหลงขอมูล ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำใหผูเรียนมี

แรงจูงใจท่ีจะเรียนรู และสนุกไปกับบทเรียน 

8.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

 8.2.1 ควรมีการวิจัยเกีย่วกับแนวคิดหองเรียนกลับดาน ท่ีสงเสรมิหรือพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ เชน การอาน 

การพูด การเขยีน เปนตน 
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การจัดการขอมูลไมสมดุลของการทำกลยุทธเสนอขายประกันตอยอดสำหรับผูถือบัตรเครดิต 

กิตติภพ แซเตีย1 และ จิรภัทร หยกรัตนศักดิ์1* 

1ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

* jiraphat.yo@kmitl.ac.th

บทคัดยอ 

ปจจุบันการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตตอยอด (Cross-sell) สำหรับผูถือบัตรเครดิตของธนาคารตาง ๆ ไดรับความ
นิยมอยางแพรหลาย แตผลตอบรับในการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตนั้นมีการตอบรับเอนเอียงไปทางปฏิเสธการขาย จึงทำให
เกิดความไมสมดุลของขอมูลในการเสนอขาย ดังนั้นงานวิจัยฉบับน้ีจึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคจัดการขอมูลที่ไมสมดุลของผลการ
ตอบรับ เพื่อการนำไปใชงานสรางแบบจำลองทำนายอัตราตอบรับการเสนอขายกรมธรรม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางชุดขอมูลจำลอง
ประกอบไปดวยตัวแปรตาง ๆ ของลูกคาแตละคนพรอมทั้งคำตอบในการตอบรับ โดยใหคำตอบในการตอบรับมีสัดสวนไมสมดุล 
(Imbalanced Data) คลายกับขอมูลจริง แลวไดใชเทคนิคการสังเคราะหขอมูลดวยวิธีการสุมลด (Under Sampling) วิธีการสุม
เกิน (Over Sampling) และวิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (Synthetic Minority Over-sampling Technique: SMOTE) มาจัดการชุด
ขอมูล แลวใชอัลกอริทึมชวยเลือกปจจัยที่เหมาะสม และใชแบบจำลองถดถอยในการทำนายเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิค
การจัดการขอมูล ผลการวิจัยพบวา วิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม SMOTE มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการแกปญหาขอมูลไมสมดุลของ
การเสนอขายกรมธรรม   

คำสำคัญ: กรมธรรมประกันชีวิต บัตรเครดติ ขอมูลไมสมดลุ วิธีการสุม
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Managing the Imbalanced Data of Cross-sell Strategy for Credit Card Holders 
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Abstract 

Cross-selling insurance products, which is part of banking activities, has grown in importance in today's 

banking industry. Because of the negative customer responses, highly imbalanced data is taken into account. 

The study introduces the concept of management imbalanced data and a forecasting model for predicting 

customer satisfaction response rates, including with specific data. In this study, a simulated dataset was created 

that replicated the statistical properties of the original data. The data is then adjusted using Under Sampling, 

Over Sampling, and the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE). In addition, an algorithm is used 

to select the precise factor. Furthermore, regression analysis is used to forecast the effectiveness of data 

analysis. This study demonstrates that the Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) is an effective 

method for improving the imbalanced cross-selling insurance data. 

Keywords: Life Insurance Policy, Credit Card, Imbalanced Data, Data Sampling 

1. บทนำ
ในปจจุบันนี ้กรมธรรมประกันชีวิตเปนผลิตภัณฑการลงทุนรูปแบบหนึ่งท่ีทุกคนควรใหความสำคัญ ซึ่งถือเปนการวางแผน

ระยะยาวอยางหน่ึงท่ีชวยใหลูกคาลดความกังวลดานคาใชจาย เมื่อตองเขารับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณไม
คาดคิดในอนาคต และเมื่อความตองการของอุปสงคในกรมธรรมมีมากขึ้น อาชีพและบริการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิตจึง
เกิดขึ้นตามมา ซึ่งเจาหนาที่ตัวแทนที่มีหนาที่เสนอขายกรมธรรมมักประสบปญหาในการทำงาน เนื่องจากอั ตราการตอบรับการ
เสนอขายกรมธรรมคอนขางต่ำ ดังนั้น เจาหนาที่จึงตองใชเทคนิคการเสนอขายกรมธรรม โดยใชเทคนิค 9 เทคนิค ดังนี้ 1.การขาย
ดวยความจริงใจ 2.การเตรียมตัวใหพรอม 3.ความมั่นใจในความรู 4.เปนผูฟงที่ดี 5.ตอบไดทุกคำถามในเรื่องประกัน 6.มีศิลปะใน
การพูด 7.ใหขอเท็จจริง 8.ขายกรมธรรมดวยความเขาใจ  และ 9.ทำใหการขายนั้นเปนท่ีนาสนใจ โดยการเสนอขายกรมธรรมจะทำ
ใหประสบความสำเร็จไดไมขึ้นอยูแคเทคนิคการเสนอขายเพียงอยางเดียว ยังตองเสนอขายใหถูกกลุม เวลา และ สถานท่ีดวย ซึ่ง
การเสนอขายกรมธรรม ณ ปจจุบันมีประสิทธิภาพที่คอนขางต่ำเนื่องจากการเสนอขายไมถูกกลุม เวลา และสถานท่ี งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอขายกรมธรรมใหไดรับผลตอบรับมากข้ึน โดยจะใชเทคนิคการเตรียมขอมูล การสำรวจ
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ขอมูล และการสรางแบบจำลองในการเสนอขายกรมธรรมประกันชีวิต ซึ่งในสวนขอมูลการเสนอขายกรมธรรม เปนขอมูลการเสนอ
ขายประกันชีวิตตอยอด (Cross-sell) สำหรับผูถือบัตรเครดิตของธนาคาร ลักษณะขอมูลมีอตัราการตอบรับการเสนอขายกรมธรรม
คอนขางต่ำ เปนขอมูลทีม่ีความเอนเอียงไปทางไมตอบรับ สงผลใหเกิดความไมสมดุลของขอมูล  

การแกปญหาในระดับขอมูล เปนการแกไขในขั้นตนกอนที่จะมีการประมวลผล (Processing Stage) ซึ่งเปนการแกไขท่ี
ขอมูลโดยตรง ทำการปรับปรุงขอมูลที่มีความไมสมดุลใหกลายเปนขอมูลที่มีความสมดุลดวยเทคนิคการสุมเลือกขอมูล ( Data 

Sampling Technique) หรือเทคนิคการเลือกขอมูล (Data Selection Technique) ตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการ
นำขอมูลไปใช ในงานวิจัยนี้ประยุกตใช 3 วิธี มาแกปญหาความไมสมดุลของขอมูล คือ 1.วิธีการสุมลด (Under Sampling) เปน
เทคนิคหรือวิธีที่ใชในการลดจำนวนขอมูลที่อยูในคลาสสวนมาก (จำนวนขอมูลการปฏิเสธ) ใหมีจำนวนใกลเคียงหรือเทากับจำนวน
ขอมูลในคลาสสวนนอย (จำนวนขอมูลการตอบรับ) 2.วิธีสุมเกิน (Over Sampling) เปนเทคนิคหรือวิธีที่ใชในการเพ่ิมขอมูลที่อยูใน
คลาสสวนนอย (จำนวนขอมูลการตอบรับ) ใหมีจำนวนใกลเคียงหรือเทากับจำนวนขอมูลในคลาสสวนมาก (จำนวนขอมูลการ
ปฏิเสธ)  โดยการสรางขอมูลขึ้นมาใหมดวยการสุมเลือกขอมูลจากขอมูลเดิม (Drummord and Holte, 2003) 3.วิธีสังเคราะห
ขอมูลเพิ่ม (SMOTE) จะสรางขอมูลสังเคราะหใหอยูในขอบเขตของขอมูลในคลาสสวนนอย (จำนวนขอมูลการตอบรับ) ดวยการ
สังเคราะหขอมูลนั้นใหอยูระหวางขอมูลคลาสสวนนอยตัวที่ n ไปยังขอมูลตัวท่ีใกลเคียง โดย Chawla et. al. (2002) เสนอวิธีการ
แกไขปญหาชุดขอมูลไมสมดุลดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบกลุมนอยสังเคราะห (Synthetic Minority Over-sampling 

Technique : SMOTE) โดยใชแบบจำลอง C4.5, Ripper และ Naive Bayes Classifier และวัดประสิทธิภาพโดยพื้นที่ใตเสนโคง 
ROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) เพื่อพิสูจนการแกไขปญหาการจัดการของขอมูลไมสมดุล 
วิชญวิสิฐ เกสรสิทธิ์ และคณะ (2561) ไดศึกษาการแกปญหาขอมูลไมสมดุลของขอมูลสำหรับการจำแนกผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการแกปญหาขอมูลไมสมดุลของขอมูลผูปวยโรคเบาหวาน พิจารณาการแกปญหาขอมูลไมสมดุลที่
ระดับขอมูล 4 วิธี คือ วิธีสุมเกิน วิธีสุมลด วิธีผสมผสาน และวิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (SMOTE) โดยใชเทคนิคการจำแนก คือ 
วิธีการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติโนเมียลและวิธีตนไมการตัดสินใจในการจำแนกผูปวย โรคเบาหวาน จากการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสถิติและอัลกอริทึมในการจำแนก พบวาขอมูลที่แกปญหาความไมสมดุลดวยวิธีสังเคราะหขอมูล เพิ่ม (SMOTE) 
สามารถจำแนกผูปวยโรคเบาหวานดวยวิธีตนไมการตัดสินใจมีผลลัพธดีที่สุด 

งานวิจัยนี้จะประยุกตใชเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลไมสมดุลดวยวิธีการสุมลด (Under Sampling) 

เพื่อสุมขอมูลคลาสสวนมากใหมีจำนวนลดลง วิธีการสุมเกิน (Over Sampling) เพื่อสุมขอมูลคลาสสวนนอยข้ึนมาใหมใหมีจำนวน
ขอมูลเพิ่มขึ้น และวิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (SMOTE) เพื่อสังเคราะหขอมูลคลาสสวนนอยใหมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการ
ใชอัลกอริทึมเพื่อเลือกปจจัยที่เหมาะสม และการใชแบบจำลองในการทำนายเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการจัดการ
ขอมูลทั้งสามเทคนิค และเลือกวิธีแกปญหาที่เหมาะสม  

2. วตัถุประสงคและขอบเขตการวิจัย
2.2.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

1) มุงเนนที่การแกไขและปรับปรุงขอมูลไมสมดุล ( Imbalanced Data) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองการ
พยากรณการเสนอขายประกันตอยอดสำหรับผูถือบัตรเครดิต

2) เปรียบเทียบผลการแกขอมูลไมสมดุล (Imbalanced Data) ดวย 3 เทคนิค คือ วิธีการสุ มลด (Under

Sampling)  วิธีสุมเกิน (Over Sampling)  และ วิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (SMOTE)

3) นำเสนอข้ันตอนในการแกปญหาขอมูลไมสมดุลของผลการตอบรับในการขายกรมธรรมประกันชีวิตตอยอด
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2.2.2 ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลการใชงานบัตรเครดิตในชวง 2 ปยอนหลัง ขอมูลนี้ไดรับการสนับสนุนโดยบริษัท
อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด (AYCAP) แตเนื่องจากขอมูลของลูกคาเปนความลับของบริษัท ในงานวิจัยฉบับนี้ จะแสดง
ตัวอยางการวิเคราะหแกปญหาขอมูลไมสมดุล โดยจำลองขอมูลใหมีลักษณะเปนขอมูลแบบไมสมดุลที่มีคำตอบในการตอบรับการ
ขายกรมธรรม 2 แบบ คือ ตอบรับและปฏิเสธโดยจำลองใหคลายคลงึกับขอมูลจริง โดยจำลองขอมูลมาทั้งหมด 12,000 ขอมูล และ
ขอมูลจำลองแบงออกเปน 3 ชุดขอมูล ดังนี้ ชุดที่ 1 ชุดขอมูลการเรียนรู (Training Dataset) มีจำนวน 10,000 ขอมูล (84% ของ
ขอมูลทั้งหมด)  ชุดที่ 2 ชุดขอมูลทดสอบ (Testing Dataset) จำนวน 2,000 ขอมูล (16% ของขอมูลทั้งหมด) และชุดที่ 3 ชุด
ขอมูลตรวจสอบ (Validation Dataset)  จำนวน 3,000 ขอมูล (30% ของชุดขอมูลการเรียนรู)  

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน (Process Diagram) 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ การสังเคราะหขอมูล (Data Resampling) และการสรางแบบจำลอง 
(Model) ซึ่งผังงานขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยแสดงไวในภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 แผนผังขั้นตอนการดำเนนิงาน (Process Diagram) 

3.2 การสังเคราะหขอมูล (Data Resampling) 

การสังเคราะหขอมูล เปนการแกปญหาในระดับขอมูลขั้นตนกอนที่จะมีการประมวลผล (Processing Stage) โดยการ
แกไขนี้จะแกไขขอมูลโดยตรง ทำการปรับปรุงขอมูลที่มีความไมสมดุลใหกลายเปนขอมูลที่มีความสมดุลดวยเทคนิคการสุมเลือก
ขอมูล (Data Sampling Technique) หรือเทคนิคการเลือกขอมูล (Data Selection Technique) ในงานวิจัยน้ีไดพิจารณาใช
เทคนิค 3 แบบ คือ วิธีการสุมลด (Under Sampling) วิธีการสุมเกิน (Over Sampling) และวิธีการสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (SMOTE) 
และนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแตละวิธ ี

3.2.1 วิธีการสุมลด (Under Sampling) 

Start

Data Resampling 

Model 

End
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วิธีสุมลด (Under Sampling) เปนเทคนิคหรือวิธีที่ใชในการลดจำนวนขอมูลที่อยูในคลาสสวนมากใหมีจำนวนใกลเคียง
หรือเทากับจำนวนขอมูลในคลาสสวนนอย 

3.2.2 วิธีการสุมเกิน (Over Sampling) 

วิธีสุมเกิน(Over Sampling) เปนเทคนิคหรือวิธีที่ใชในการเพิ่มขอมูลที่อยูในคลาสสวนนอยใหมีจำนวนใกลเคียงหรือ
เทากับจำนวนขอมูลในคลาสสวนมาก โดยการสุมเลือกขอมูลจากขอมูลเดิม (Drummord and Holte, 2003) 

3.2.3 การสังเคราะหขอมูลเพ่ิม (SMOTE) 

วิธีการสุมเกินดวย SMOTE จะสรางขอมูลสังเคราะหใหอยูในขอบเขตของขอมูลในคลาสสวนนอย โดยการสังเคราะห
ขอมูลนั้นจะอยูระหวางขอมูลคลาสสวนนอยตัวที่ n ไปยังขอมูลตัวที่ใกลเคียง สังเคราะหขอมูลใหอยูในชวงนั้น และจะทำใหได
ขอมูลใหมท่ีใกลเคียงกับขอมูลเกาในคลาสสวนนอยดังสมการที่ 1 (Chawla et al, 2002) 

1 1 1 1

2 2 2 2

  ( (0,1)  ( -  ))
  ( (0,1)  ( -  ))

  ( (0,1)  ( -  ))n n n n

c a unif b a

c a unif b a

c a unif b a

M
(1) 

โดยที ่

1 2 3, , ,..., nc c c c  คือ ขอมูลในคาสังเกตท่ีจุด pointN ของขอมูลของคลาสสวนนอย (จำนวนขอมูลการตอบรับ) 

ที่สรางขึ้นมาใหม  
1 2 3, , ,..., na a a a  คือ ขอมูลในคาสังเกตท่ีจุด pointO ของขอมูลของคลาสสวนนอย (จำนวนขอมูลการตอบรับ) 

ที่นำไปใชเปนตัวตั้งตน 

1 2 3, , ,..., nb b b b  คือ ขอมูลในคาสังเกตที่จุด pointM ของขอมูลของคลาสสวนนอย (จำนวนขอมูลการตอบ
รับ) ที่นำไปใชเปนจุดใกลเคียงกับจุดตั้งตน 

(0,1)unif  คือ ตัวแปรสุมแบบยูนิฟอรม (Uniform) โดยการสุมคาระหวาง 0 ถึง 1 
-  n nb a คือ ระยะหางระหวางจุดตั้งตนกับจุดใกลเคียงในแอตทริบิวต  1, 2 , 3, …. , n 

3.3 การสรางแบบจำลอง (Modeling) 

3.3.1  แบบจำลองการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Model) 

แบบจำลองการถดถอยโลจิสติค  (Peng et al., 2002) ถูกจัดเปนแบบจำลองประเภทการเร ียนรู แบบมีผ ู สอน 
(Supervised Learning) ซึ่งเปนแบบจำลองท่ีจะนำมาใชทำนายความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณที่สนใจจากชุดขอมูลของตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ที่เหมาะสม และเปนแบบจำลองที่มีพ้ืนฐานการสรางมาจากสมการทางคณิตศาสตรซึ่งแบงตาม
ชนิดของตัวแปรอิสระได 2 ประเภท คือ แบบจำลองการถดถอยตัวแปรเดียว (Simple Logistic Regression) มีตัวแปรอิสระเพียง
ตัวเดียว และแบบจำลองการถดถอยหลายตัวแปร (Multiple Logistic Regression) มีตัวแปรอิสระหลายตัว โดยมีการนำมา
ประยุกตใชอยางแพรหลาย อาทิเชน การทำนายโอกาสที่ผูบริโภคจะเกิดหนี้เสียใหกับบริษัทของธุรกิจประเภทธนาคาร การทำนาย
โอกาสที่ผูบริโภคจะยายเครือขายของธุรกิจประเภทโทรศัพท การใชความสามารถของแบบจำลองในการประยุกตทางการตลาด
พยากรณสวนแบงการตลาด (Market Segmentation) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเสนอแคมเปญ (campaign) ใหกับสวนของตลาดใน
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แตละสวนได 
ขั้นตอนในการสรางแบบจำลองหลักแสดงดังภาพท่ี 2 และมีรายละเอียดดังนี ้
1. การนำชุดขอมูลมาสรางสมการถดถอยตัวแปรเดียว (Simple Linear Regression) หรือสมการถดถอยหลายตัวแปร

(Multiple Linear Regression) โดยขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระที่ถูกนำมาใชในประเภทของงานท่ีทำ 
2. นำสมการถดถอยท่ีไดไปเขาสูฟงกชันซิกมอยด (Sigmoid) เพื่อปรับคาที่ไดใหอยูในชวง 0-1 เนื่องจากสมการถดถอยท่ี

ไดอาจมีคามากกวา 1 หรือนอยกวา 0 ได ซึ่งกฎความนาจะเปนจะตองอยูระหวาง 0-1 เทาน้ัน จึงไดมีการนำฟงกชันนี้มาใชงาน 

 3. เมื่อผานฟงกชันซิกมอยดจะไดความนาจะเปนของเหตุการณที่สนใจ

ภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพข้ันตอนการสรางแบบจำลอง Logistic Regression 

3.3.2  การประเมินผล (Evaluation) 

ในการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) การวัดประสิทธิภาพเปนงานที่สำคัญ เมื่อตองการตรวจสอบหรือ
แสดงภาพประสิทธิภาพของปญหาการจำแนกประเภท (Classification) สามารถวัดไดจากพื้นท่ีใตเสนโคง ROC (Area under the 

Receiver Operating Characteristics Curve) 

Confusion Matrix เปนเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลลัพธของการทำนายจากแบบจำลองที่สรางขึ้น โดยมีหลักการ
จากการวัดวา แบบจำลองทำนายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีสัดสวนเปนอยางไร แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งบงบอกถึงการทำนายผิดถูกของ
แบบจำลองเปน 4 กรณี 

ตารางที่ 1  Confusion Matrix  

Actually Positive (1) Actually Negative (0) 

Predicted Positive (1) True Positive (TP) False Positive (FP) 

Predicted Negative (0) False Negative (FN) True Negative (TN) 
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โดย TP,TN,FP,FN ในตารางจะแทนดวยคาความถี ่
True Positive (TP) คือ สิ่งที่ทำนายตรงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง ในกรณีทำนายวา “จริง” และสิ่งที่เกิดขึ้น คือ “จริง” 

True Negative (TN) คือ สิ่งที่ทำนายตรงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ในกรณี ทำนายวา “ไมจริง” และสิ่งที่เกิดขึ้น คือ “ไมจริง” 

False Positive (FP) คือ สิ่งที่ทำนายไมตรงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น คือทำนายวา “จริง” แตสิ่งท่ีเกิดขึ้น คือ “ไมจริง” 

False Negative (FN) คือ สิ่งที่ทำนายไมตรงกับท่ีเกิดขึน้จริง คือทำนายวา “ไมจริง” แตสิ่งที่เกิดขึ้น คือ “จริง” 

True Positive Rate (TPR) คือ วัดสิ่งที่ทำนายตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สวนดวย  เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนจริงทั้งหมด 
(True positive (TP) + False Negative (FN)) 

TPTPR=
TP+FN

(2) 

False Positive Rate (FNR) คือ วัดสิ่งที่ทำนายไมตรงกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น สวนดวย เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนเท็จทั้งหมด (True 

Negative (TN) + False Positive (FP)) 

FPFPR=
TN+FP (3) 

เสนโคง ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) เปนกราฟที่เกิดจากการพล็อตคูอันดับ (TPR, FPR) ที่ไดมี
การเปลี่ยนเกณฑคะแนนความนาจะเปนที่ไมซ้ำกัน สามารถดูเพิ่มเติมไดในภาพที่ 3 ซึ่งแสดงตัวอยางเสนโคง ROC โดยมีการ
เปลี่ยนเกณฑคะแนนความนาจะเปนท่ีไมซ้ำกัน 5 รายการ ดังนั้นจะมีคูอันดับ (TPR, FPR) 5 คู 

จากภาพที่ 3 พื้นที่ที่ครอบคลุมโดยเสนโคงคือพื้นที่ระหวางเสนสีสม (ROC) และแกนนอน ยิ่งพื้นที่ครอบคลุมมากเทาไร 
แบบจำลองย่ิงมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยคาที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ใตเสนโคง คือ 1 

ภาพท่ี 3 ภาพตัวอยางเสนโคง ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) 

ที่มา: https://towardsdatascience.com/performance-metrics-receiver-operating-characteristic-roc-area-

under-curve-auc-79d6d5b0b977 
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4. ผลการวิจัย
เนื่องจากผลการตอบรับการเสนอขายกรมธรรมมีการปฏิเสธ (False) คอนขางสูงกวาการตอบรับ (True) จึงทำใหเกิด

ขอมูลไมสมดุล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนำวิธีการสังเคราะหขอมูลมาเปรียบเทียบผลและเลือกวิธีการสังเคราะหขอมูลที่เหมาะสม ซึ่ ง
ประกอบดวย 3 เทคนิค ดังนี้ วิธีการสุมลด (Under Sampling) วิธีการสุมเกิน (Over Sampling) และวิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม 

(SMOTE) และใชปจจัยที่เหมาะสม เนื่องจากผลการศึกษาของขอมูลจริงไมสามารถนำมาเปดเผยไดทางผูวิจัยจึงขอแสดงตัวอยาง
ของการวิเคราะหผลจากขอมูลจำลองที่สรางขึ้นใหมีคาสถิติใกลเคียงกับขอมูลจริง โดยมีขอมูลทั้งหมด 12,000 ขอมูล เปนจำนวน
การปฏิเสธ 11,889 ขอมูล และจำนวนการตอบรับ 111 ขอมูล และขอมูลจำลองแบงออกเปน 3 ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลการ
เรียนรู (Training Dataset) จำนวน 10,000 ขอมูล โดยเปนจำนวนการปฏิเสธ 9,909 ขอมูล และจำนวนการตอบรับ 91 ขอมูล ชุด
ขอมูลตรวจสอบ (Validation Dataset) มีจำนวน 3,000 ขอมูล โดยเปนจำนวนการปฏิเสธ 2,976 ขอมูล และจำนวนการตอบรับ 
24 ขอมูล และชุดขอมูลทดสอบ (Testing Dataset) จำนวน 2,000 ขอมูล โดยเปนจำนวนการปฏิเสธ 1,980 ขอมูล และจำนวน
การตอบรับ 20 ขอมลู  

ตารางท่ี 2  ผลการวิจัยดวยวิธีการประเมินผลและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยใช Area Under Receiver Operating 

Characteristic Curve 

Sampling Data 

Area Under Receiver Operating Characteristic Curve 

SD 
Training Dataset 

Validation 

Dataset 

Testing  

Dataset 

Under Sampling 0.7214 0.7441 0.7525 0.0131 

Over Sampling 0.7358 0.7401 0.7458 0.0041 

Over Sampling: SMOTE 0.7346 0.7393 0.7494 0.0062 

ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคาพื้นที่ใตโคง ROC (Area Under Receiver Operating Characteristic 

Curve) ของแตละวิธีในการสังเคราะหขอมูลและในแตละชุดขอมูล ชุดขอมูลการเรียนรู (Training Dataset) ชุดขอมูลทดสอบ 

(Testing Dataset) และชุดขอมูลตรวจสอบ (Validation Dataset) พบวาวิธีการสุมลด (Under Sampling) ใหคาพื้นที่ใตโคง 
ROC เปน 0.7214, 0.7441 และ 0.7525 ตามลำดับ โดยใหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.0131 วิธีการสุมเกิน (Over 

Sampling) ใหคา พื้นที่ใตโคง ROC เปน 0.7358, 0.7401 และ 0.7485 ตามลำดับ โดยใหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.0041 และวิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (SMOTE) ใหคาพื้นที่ใตโคง ROC เปน 0.7346, 0.7393 และ 0.7494 ตามลำดับ โดยใหคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.0062 

จากตารางที่ 2 สามารถสรุปไดวา การแกไขขอมูลไมสมดุลดวยวิธีสุมเกินนั้นมีผลลัพธดีที่สุด เนื่องจากมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่นอยที่สุด แสดงใหเห็นวาขอมูลที่ถูกแกไขแลวทำใหผลของแบบจำลองนั้นเมื่อทำนายในชุดขอมูลที่แตกตางกัน  คา
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นก็จะไมหางกันมากหรือไมเกิด Overfitting มากเกินไป ขอสรุปที่ไดเปนผลลัพธจากชุดขอมูลจำลอง
เทานั้น ในสวนของกรณีศึกษาของขอมูลจริงที่ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหตามตัวอยางขางตน ไดขอสรุปวาวิธีสุม SMOTE เปนวิธีที่
เหมาะสมที่สุดในการจัดการชุดขอมูลไมสมดุลของการขายประกันตอยอด (Cross-sell) ของผูถือบัตรเครดิตของธนาคาร  
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5. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
 5.1 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยแสดงถึงขั้นตอนในการแกปญหาขอมูลไมสมดุลของผลการตอบรับในการขายกรมธรรมประกันชีวิตตอ
ยอด และนำขอมูลที่ถูกปรับแลวมาสรางแบบจำลองการทำนายผลการตอบรับการขายกรมธรรมสำหรับผูถือบัตรเครดิตของ
ธนาคาร โดยนำเสนอการนำทฤษฎีการแกไขปญหาขอมูลไมสมดลุ (Imbalance Data) มาใชในงานวิจัย วิธีแกปญหาขอมูลไมสมดลุ
ที่ถูกนำมาใช ไดแก วิธีการสุมลด (Under Sampling) ซึ่งคือการลดจำนวนขอมูลซึ่งอาจไมเหมาะกับการสรางแบบจำลองที่ตองการ
ความหลากหลายของขอมูล วิธีการสุมเกิน (Over Sampling) ซึ่งคือการสุมขอมูลที่มีอยูแลวเพิ่มขึน้มาอาจสงผลดกีับลักษณะขอมูล
ที่ไมซับซอนมากเกินไป และวิธีการสังเคราะหขอมูลเพิ่ม (Synthetic Minority Over-sampling Technique : SMOTE) ซึ่งคือ
การสังเคราะหขอมูลเพิ่มโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยู สามารถสรางความหลากหลายของขอมูลไดและสงผลดีตอการสราง
แบบจำลอง และผลการวิจัยปรากฏวา วิธีแกปญหาขอมูลไมสมดุลที่ดีท่ีสุดของขอมูลที่จำลองขึ้นมาตอแบบจำลองการพยากรณการ
เสนอขายประกันตอยอด (Cross-sell)  คือ วิธีการสุมเกิน (Over Sampling)  เนื่องจากมีความผันผวนคาพื้นที่ใตโคง ROC ที่ต่ำ
กวาอีก 2 วิธี และในสวนของขอมูลจริงที่ทางผูวิจัยไดศึกษาเปนกรณีศกึษา (Case Study) ไดผลสรุปวา วิธีการสังเคราะหขอมูลเพิม่ 
(SMOTE) เปนวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดในการจัดการชุดขอมูลไมสมดุลของการขายประกันตอยอด (Cross-sell) ของผูถือบัตรเครดิตของ
ธนาคาร และจากการทำงานวิจัยในคร้ังนี้นั้นสามารถชวยแกไขปญหาจัดการขอมูลผลตอบรับการขายประกันตอยอดของลูกคาที่ไม
สมดุลใหอยูในรูปแบบท่ี สามารถสรุปขอมูลและพรอมนำมาวิเคราะหตอไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5.2 ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยการจัดการขอมูลไมสมดุลของโอกาสในการขายกรมธรรมประกันโดยการสรางแบบจำลองการทำนายผล

สำหรับผูถือบัตรเครดิต ถาหากมีโอกาสครั้งถัดไปผูวิจัยจะนำวิธีที่แกปญหาขอมูลไมสมดุลอื่น ๆ มาทดสอบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแกไขขอมูลไมสมดุลใหดียิ ่งขึ้น เชน วิธีผสมผสาน (Hybrid Methods) วิธีสังเคราะหขอมูลเพิ่ม ADASYN 

(Adaptive Synthetic Sampling Approach) เปนตน 

6. กิตติกรรมประกาศ
จากการทำงานวิจัย ณ บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด สงผลใหผูวิจัยไดรับความรูและประสบการณที่มี

ประโยชนมากมาย ในการทำงานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากความรวมมือและสนับสนุนจากหลายฝาย ดังนี้ คุณอัญชีรา 
ชุมชัยเวทย รองประธานอาวุโสหัวหนาฝาย Data intelligence and Customer Insights คุณทิพยวัณย ตรียาวธัญู ผูอำนวยการ
อาวุโสผูบรหิารฝาย Data Science & Big Data Infrastructure ทีม Big Data & Data Engineer, Data Literacy, Data Scientist 

และ Campaign Management ของบริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จำกัด และขอขอบคุณ ดร.นรุตม สุนทรานนท ซึ่งเปน
พี่เลี้ยงท่ีคอยใหคำปรึกษาคำแนะนำในสวนงานตาง ๆ 
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ผลการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณติวเิคราะห สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 4 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 

เกริกเกียรติ แสงวิทยาประทีป1, กฤษณะ โสขุมา2 และ เดช บุญประจักษ2 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนเรือ่ง เรขาคณิตวิเคราะห 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI กับเกณฑ
รอยละ 70 และ 3) เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทำงานรวมกันเปนกลุมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประชากรที่ใชในการ
วิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 

จำนวน 6 หอง จำนวนนักเรียน 450 คน สุมตัวอยางดวยการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ไดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 4 หอง 409 จำนวน  45 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 25 ขอมีคาอำนาจจำแนกรายขอ
ตั้งแต 0.27 – 0.83 มีคาความยากตั้งแต 0.47 – 0.83 มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.79 และแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรวมกัน
เปนกลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที (t – test) ผลการวิจัย 

พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห หลังการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห หลังการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI มีพฤติกรรมการทำงานกลุมคิดเปนรอยละ 83.42 อยูในระดับสูง 

คำสำคัญ: เรขาคณติวิเคราะห /ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / การเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 
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THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING BY TAI TECHNIQUE ON ANALYTIC GEOMETRY 

IN MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT FOR MATHAYOMSUKSA 4 STUDENTS 

Kerkkiet Sangwittayaprateep1, Kritsana Sokhuma2, Dech Boonprajak2 

Mathematics Education, Faculty of Education, Phranakhon Rajabhat University 

E-mail : Kerkkiet.s@sk.ac.th 

Abstract 

The purpose of this study were 1) to compare pre-test and post-test of academic achievement who 

studied Mathematics with the TAI technique on the subject of analytic geometry 2) to compare academic 

outcomes of Mathayomsuksa 4 students who studied Mathematics after learning with the TAI technique on the 

subject of analytic geometry to the 70% standard and 3) to observe the behavior of working together as a group 

of Mathayomsuksa 4 students. The research population were 450 Mathayomsuksa 4 students in the first 

semester of 2020 academic year at Suankularb Wittayalai School, Bangkok. The sample consisted of 45 

Mathayomsuksa 4 students they were randomly selected by simple sampling. The research instrument 

employed in this study was a set Mathematics lesson plans on the subject of analytic geometry for 

Mathayomsuksa 4. The lesson plans comprised seven plans. The test for academic results consisted of 25 four-

choice questions with discrimination values for individual questions ranging from 0.27 - 0.83 and Difficulty index 

values ranging from 0.47 - 0.83 and reliability of 0.79. The data were analyzed employing paired t-test. The 

results of the study are described as follows 1) the students post-test achievement higher than pre-test 

achievement with the .05 statistically significant 2) the post-lesson academic outcomes on the subject of 

analytic geometry of Mathayomsuksa 4 students who learned with the TAI technique was higher than 70% of 

standard at the .05 statistically significant 3) the group working behavior of students in cooperative learning with 

the TAI technique group was very high leveled at 83.42 percent of the full score. 

Keywords : analytic geometry / academic achievement / cooperative learning with the TAI technique 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาทีม่ีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย  ทำใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปน

ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหสถานการณปญหาไดอยางถี่ถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และ
นำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
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และศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สามารถอยูรวมกันกับผูอื ่นได อยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 

การจัดการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ควรเนนผูเรียนเปนสำคัญเปนการจัดการเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะดาน
การเรียนรูและมีสวนรวมในการเรียนรู มีการทำงานเปนกลุมหรือเปนทีมจะสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการทำงานรวมกันมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองในขณะทำงานรวมกัน การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI ซึ่งเปนการจัดการ
เรียนรูทีเ่ปนวิธีการสอนที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือและการสอนรายบุคคลเขาดวยกัน ที่เนนผูเรียนทำงานรวมกันเปน
กลุม โดยที่ภายในกลุมจะประกอบไปดวยผเูรยีนที่มีความสามารถเกง ปานกลาง และออน โดยเริ่มจากใหผูเรียนไดลงมือทำกิจกรรม
ในการเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถและสงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการชวยเหลือกัน แลกเปลี่ยนประสบการณการ
เรียนรูและปฏิสัมพันธตอกัน ผลจากการทำงานรวมกันนักเรียนเกงใหความชวยเหลือนักเรียนออนในกลุมจะทำใหนักเรียนออนเกิด
การเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นและผลจากการทำงานรวมกันชวยเหลือกันจะทำใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ตองานที่ไดรับมอบหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากจะชวยในดานผลการเรียนแลว ยังสงผลในดานอื่นๆดวยเชน ใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจมี
เจตคติที่ดี และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง สงเสริมและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

อีกทั้งปลูกฝงนิสัยที่ดีของการอยูรวมกันในสังคม (สุรพงษ ทองเวียง. 2551) 

การจัดการเรียนรูเรือ่ง เรขาคณิตวิเคราะห ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ซึ่งผูวิจัยไดทำการ
สำรวจผูเรียนโดย การสัมภาษณ การซักถามผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนรูของผูเรียน การตรวจสมุดจดบันทึกและ
แบบฝกหัดตางๆ การทดสอบยอยและการทดสอบทายบท พบวามีนักเรียนระดับปานกลางประมาณรอยละ 50  มีนักเรียนเกงและ
ออนประมาณรอยละ 25 ของจำนวนนักเรียนในหองเรียน (งานวัดและประเมินผล : 2562) จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยได
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาพบวา 3 ประเด็นหลักคือ ประเด็นที่ 1 นักเรียนขาดพื้นฐานความรูคณิตศาสตรในระดับชั้นมธัยมตน 

ประเด็นที่ 2 คือ นักเรียนไมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะหได ประเด็นที่ 3 ซึ่ง
ประเด็นปญหาที่มีความสำคัญที่สุด คือ วิธีการสอนของครู ซึ่งครูผูสอนใชวิธีการสอนแบบบรรยายใชเวลาคอนขางมาก ผูเรียนมี
บทบาทในกิจกรรมการเรียนรูนอยเปนผูฟงและจดบันทึกตามเปนหลัก เปนการสอนที่เนนครูเปนศูนยกลางความรู ครูจะเปนผูบอก
ความคิดรวบยอดใหแกนักเรียน ไมเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น  วิธีการสอนแบบนี้จะทำใหผูเรียนขาดโอกาสในการแสดง
ความคิดรวบยอดและแสดงวิธีคิดของตนเอง ขาดการทำงานรวมกันเปนกลุมกับเพื่อน ไมเกิดทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา  
ไมกลาแสดงออก เปนผลใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรูขาดความรูความเขาใจในเน้ือหาและไมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการ
แกโจทยปญหาที่มีความซับซอนในเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะหได ดังนั้นการจะทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง 
เรขาคณิตวิเคราะหที่ดีขึ้น ครูผูสอนจำเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ไดมี
โอกาสเรียนรูรวมกัน มีโอกาสไดชวยเหลือกันในการเรียนรู  โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เปนวิธีการจัดการ
เรียนรูที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำใหนักเรียนที่เรียนเกงกวาชวยนักเรียนที่มีผลการเรียนออน ใหมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นและสามารถ
นำความรูที่มีมาประยุกตใชในการแกโจทยปญหาได 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรื่อง เรขาคณติวิเคราะห ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4        

กอนและหลังไดรบัการจดัการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
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2.2 เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เรขาคณิตวเิคราะห ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI กับเกณฑรอยละ 70  

2.3 เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียน จากการจัดการเรยีนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 

3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.2 ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เรขาคณิตวเิคราะห
2) พฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียน จากการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจ ัย ไดแก  นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 โรงเร ียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัด  

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 6 หอง จำนวนนักเรียน 450 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 409 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  ไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม  มีจำนวน 

นักเรียน 45 คน 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI จำนวน  7 แผน 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะหสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ขอ 

3) แบบสงัเกตพฤติกรรมการทำงานเปนกลุมของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือ
เทคนิค TAI โดยสังเกตพฤติกรรม 6 ดาน ไดแก ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็น การ
ตรวจสอบงาน ทำงานเสร็จทัน เวลาและผลสำเร็จของงาน กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละพฤติกรรม เปนระดับ
คะแนนคือ 0, 1 และ 2 คะแนน ใหคะแนนโดยภาพรวมของกลุม ทำการสังเกต 7 ครั้ง แลวนําคะแนนที่ไดมาคํานวณคา
เปนรอยละ
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6. การเก็บรวบรวมขอมูล
การดำเนินการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI เปนการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ 

One Group Pretest - Posttest Design (Fitz-Gibbon, 1987) ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1.1 การสรางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI จำนวน 7 แผน มีขั้นตอนดังนี ้

1.1.1 ศึกษาสภาพปญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง 
เรขาคณิตวิเคราะห โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 

    1.1.2 เสนอแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตองและความเหมาะสม และนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาปรับปรุงนำเสนอแผนการจัดการเรียนรูที่ 
ปรับปรุงแลวจากขอเสนอของอาจารยที่ปรึกษาตอผูเชี่ยวชาญจำนวน  3  ทาน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพ  

    1.1.3 นำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผานการทดลองและปรับปรุงแลวจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ และ
นำไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับ กลุมตัวอยางตอไป 

1.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    1.2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิด 4 ตัวเลือก เปนแบบปรนัย จำนวน 25 ขอ 

    1.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาความสอดคลองกับจุดประสงค ความเหมาะสมของขอคำถาม และระดับความยากงาย 

1.2.3 นำแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียน 45 คน นำผลการสอบมาวิเคราะหและคัดเลือกขอสอบ  

ไดคาความยากงายระหวาง 0.47 - 0.83 คาอำนาจจำแนกระหวาง 0.27 - 0.83 และคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.79 

    1.2.4 จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนฉบับสมบูรณเพื่อนำไปใชกับกลุมเปาหมายตอไป 

1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุม โดยพฤติกรรมท่ีจะศึกษามีดังนี ้
ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟงความคิดเห็น การตรวจสอบงาน ทำงานเสร็จทันเวลา 

และผลสำเร็จของงาน ซึ่งแบงเปนระดับคะแนนคือ 0, 1 และ 2 คะแนน เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบสํานวนภาษาใน
ดานความเหมาะสมและความชัดเจน 

  1.3.1 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากผูเชี ่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมโดยผูเชี ่ยวชาญไดใหความเห็น
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะใชในการสังเกตตองมีความชัดเจน ตลอดจนการตรวจสอบความเหมาะสมของสํานวนภาษาท่ีใช 

  1.3.2 กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละพฤติกรรม และเกณฑการแปลความหมาย โดยพิจารณาจากคะแนน
ของแตละพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตเปนจำนวน 6 ดาน 

  1.3.3 เก็บคะแนนพฤติกรรมการทำงานกลุมแลวนํามาคํานวณคาเปนรอยละของพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บขอมูล 

2.1 จัดแบงนักเรียนออกเปนกลมุโดยแบงตามเกณฑ เกง–ปานกลาง–ออน (1:2:1) โดยในกลุมจะจับคูเปนกลุม 

ยอยตามระดับความสามารถและเกณฑที่ผูวิจยัแบงไว 
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2.2  จัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมเปาหมาย โดยใชกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรูและทักษะสวนบุคคลรวมถึงทักษะการเรียนรูรวมกันเปน
กลุม 

2.3. ผูวิจัยทำการทดสอบระหวางหนวยการเรียนรูและทายหนวยการเรียนรู 

7. การวิเคราะหขอมูล
7.1 วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรู 

โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

7.2 วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 

รวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับเกณฑรอยละ 70 

7.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนกลุมทดลอง จำนวน 11 กลุม ไดสังเกตจำนวน 7 ครั้ง  
แยกเปนครั้งยอย ๆ ตั้งแตครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 7 และพฤติกรรมในแตละดานครั้งละ 2 คะแนน แสดงในรูปรอยละ 

8. สรปุผลการวิจัย
8.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียน

แบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยดังตารางท่ี 1 

     ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI 

แหลงที่มาของคะแนน คะแนนเต็ม x รอยละของคะแนนเต็ม SD t P - value 

1.การทดสอบกอนเรียน 25 9.69 38.76 2.65 
35.09* .000 

2.การทดสอบหลังเรียน 25 24.36 97.20 0.74 

จากตารางที ่1 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียนเทากับ 9.69 คะแนน คิดเปนรอยละ 38.76 ของคะแนนเต็ม 

มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.65 และคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนเทากับ 24.36 คิดเปนรอยละ 97.20 ของคะแนน
เต็ม มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนผลการทดสอบ พบวาหลังไดรับการจัดการเรียนรู 
โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห หลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียน 

แบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับเกณฑรอยละ 70 

      ตารางที่ 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x  SD 0  (70 %) t P - value 

คะแนนทดสอบหลังเรยีน 25 24.36 0.74 17.5 61.87* .000 

จากตารางที ่2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห หลังไดรับ
การจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

8.3 ผลสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุของนักเรียนอยูในระดับสูงคดิเปนรอยละ 83.42  
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9. อภปิรายผลการวิจัย
9.1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเรือ่งเรขาคณิตวิเคราะห ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หลังไดรับ 

การจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI เปนวิธีการจัดการเรียนรู
ที่มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนโดยเริ่มจากการแบงกลุมนักเรียนคละความสามารถซึ่งจะทำใหนักเรียนกลุมเกงและกลุมปาน
กลาง สามารถชวยเหลือนักเรียนกลุมออนได มีการนำเสนอบทเรียนโดยครูผูสอนเปนผูอธิบายและนักเรียนรวมกันอภิปรายซักถาม
ซึ่งจะทำใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการการศึกษาบทเรียน และนักเรียนกลุมออนสามารถใหเพื่อนนักเรียนกลุมเกงและกลุมปาน
กลางในกลุมของตนเองชวยอธิบายในสวนที่ไมเขาใจหรือขอที่ทำผิด สอดคลองผลการวิจัยของ สถาพร บุตรไสย (2558) ศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ทีเ่รียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยการเรียน
เทคนิค TAI รวมกับเทคนิค KWDL เรื่อง อัตราสวนและรอยละ ที่พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สอดคลองผลการวิจัยของ จงจิตร คุณสา (2556) ไดทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีระดับผลการเรียนแตกตางกัน ที่เรียนดวยการเรียนแบบรวมมอืดวยเทคนิค TAI ผานเว็บโดย
ใชการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานพบวานักเรียนท่ีเรยีนดวยการเรยีนแบบรวมมือดวยเทคนิค TAI ผานเว็บ โดยใชการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

9.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่ีไดรับ 

การจัดการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI เรื่องเรขาคณิตวิเคราะหสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI เปนการจัดการเรียนการสอนที่ทำใหนักเรียนในกลุมชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และเพื่อนในกลุมสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น กลาตอบคำถาม กลาซักถามเพื่อนเมื่อไมเขาใจในบทเรียน 

ทำใหนักเรียนอยากจะเรียน อยากทำแบบฝกทักษะ อยากทำแบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน และรวมเปนคะแนนกลุม แลวจัดอันดับ
วากลุมนักเรียนอยูในระดับใด ทำใหนักเรียนในแตละกลุมมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธินันท กลั่น
คูวัฒน (2559) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่องการแกโจทยสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กับเกณฑรอยละ 70 หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI รวมกับกระบวนการแกปญหาของโพล
ยากับเกณฑรอยละ 70 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 มีคาเฉลี่ย 18.61 คิดเปนรอยละ 93.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรวี ออนสะอาด (2556) ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

TAI เรื่อง การวัด กับเกณฑรอยละ 70 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมี
นัยสำคัญทางสถิตทีร่ะดับ .01 โดยมีคาเฉลี่ย 15.84 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.20 

9.3 ผลการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุมของนักเรียนที่เรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI มีพฤติกรรมการ 
ทำงานกลุมอยูในระดับสูงรอยละ 83.42 โดยพิจารณาพฤติกรรมไดแก ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็นการ การตรวจสอบ
งาน ยอมรับฟงความคิดเห็น ทำงานเสร็จทันเวลาและผลสำเร็จของงาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI เปน
กิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน ไดชวยเหลือกัน ไดแสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดการเรียนรูรวมกันของสมาชิก
กลุมที่ทุกคนตองผานเกณฑการเรียนรู และตองเรียนรูภายในเวลาที่กำหนด สงผลใหพฤติกรรมตางๆ ไดรับการพัฒนา หากมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องก็จะทำใหพฤติกรรมการทำงานรวมกันในกลุมดังกลาว ไดรับการพัฒนาย่ิงๆ ขึ้นไป 
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10. ขอเสนอแนะ
10.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1) ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูสอนควรมีการวางแผนอยางรอบคอบและคำนึงถึงเวลาที่ใชให
เหมาะสมในแตละขั้นตอนของกิจกรรม โดยเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีพัฒนาการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของเขาและ
ยังเปนการตอบสนองความแตกตางในการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคล 

2) ในการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI ผูสอนควรอธิบายหลักการ วิธีการเรียน ขั้นตอน
การใหคะแนนเพื่อท่ีจะทำใหนักเรียนเขาใจและรวมมือกันในการเรียนรูเพื่อความสำเร็จของกลุม 

10.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 

1) ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI ในเน้ือหาท่ีเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตร
เรื่องอื่นๆ 

2) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค TAI

หรือศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูคณิตศาสตร 
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การจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะ วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังจัดกิจกรรม 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับเกณฑรอยละ 60 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู  กลุมตัวอยาง
จำนวน 43 คน สุมอยางงายจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนคร เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) แผนการจัดการเรียนรู (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ        
(3) แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบที (t-test) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน

โดยใชการฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนรู สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
โดยใชการฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนรู สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไมสูงกวาเกณฑรอยละ 60 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่อง
ของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะอยูท่ีระดับมาก 

คำสำคัญ: การจดัการเรียนรูลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การฝกทักษะ 
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Learning management in Calculus and Analytical Geometry I usingskill practice 

The topic of Limits and Continuity of functions for students 

of Phranakhon Rajabhat University 

Sirikarn Simlee*, Somwong Plangprasopchok and Kritsana Sokhuma 

Department of Mathematics Education  College of Teacher EducationPhranakhon RajabhatUniversity 

*SirikarnSimlee: email sirikarn.sim@gmail.com

Abstract 

This research studies the learning management in Calculus and Analytical Geometry I usingskill 

practice. The topic of Limits and Continuity of functions are used for students of PhranakhonRajabhat 

University. The purposes of this research were  1) to compare the learning achievement between before 

and after Learning management.  2) to compare the learning achievement after Learning with               

the standard criteria of 60 percent. 3) to study students’ satisfaction towards learning management. 

The sample was obtained by a simple random sampling technique which consisted of 43 students from 

Faculty of Science and Technology and Faculty of Industrial Technology Phranakhon Rajabhat University. 

The instruments used in this research were (1) lessons plans (2) learning achievement test (3) satisfaction 

measurement form towards learning management. The statistics used in this research were mean, 

standard deviation and dependent t-test. The results of the research were 1) the learning achievement 

after using skill practice was higher than before using skill practice packages at .05 statistics significant.     

2) the learning achievement after using skill practice was not higher than 60 percentage. 3) The students

were satisfied with learning management at the high level. 

Keywords: Learning Management, Limits and Continuity, skill practice 

1. บทนำ
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เปนรายวิชาคณิตศาสตรที่สำคัญ เนื่องจากเปนวิชาแกนบังคับสำหรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นอกจากนี้
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 ยังเปนพ้ืนฐานในการเรียนคณิตศาสตรในรายวิชาอ่ืนๆ อีกดวย 

การศึกษาวิชาแคลคูลัสตองอาศัยพื้นฐานความรูมากมายหากผูเรียนไมแมนยำในความรูพื้นฐานและขาดการเอาใจใส
ทบทวนทำความเขาใจและหัดทำโจทยปญหาจนเกิดทักษะแลวยอมทำใหการเรียนแคลคูลัสไมประสบผลสำเร็จ 
วรรณารัตน วิบูลสุข (2554) จากที่ผูวิจัยไดศึกษาและสัมภาษณจากอาจารยผูสอนในวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบวานักศึกษาจำนวนมากท่ีเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 
ไดเกรดต่ำกวาระดับ 2 และพบอีกวาเรื่องท่ีนักศึกษาไดคะแนนนอยที่สุด คือ เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 
ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากความรูพื้นฐานคณิตศาสตรไมเพียงพอทำใหการเรียนวิชาแคลคูลัสเรขาคณิตวิเคราะห 1 
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ของนักศึกษาเปนไปอยางยากลำบากและยังเปนอุปสรรคตอการเรียนในสาขาวิชาหลักของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับคำกลาว
ของ ปฤษณา กลับอุดมและคณะ (2550) ไดศึกษาพื้นฐานความรูคณิตศาสตรที่มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์กระบวนการ        
วิชาแคลคูลัส 206111 โดยสำรวจปญหาจากนักศึกษาท่ีเรียนและอาจารยที่สอน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหมและครูผูสอน    

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเรียน       

วิชาแคลคูลัส คือ 1) พื้นฐานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ทัศนคติและความชอบตอคณิตศาสตร 3) พฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา 4) หนังสือเรียนวิชา 206111 5) อาจารยผูสอน 6) ผูชวยสอนดังนั้นผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐาน      

ที่จำเปนตอการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน จึงไดทำการศึกษา     
วิชาแคลคูลัส ศึกษาหลักสูตรวิชาพรีแคลคูลัสทั้งในประเทศและตางประเทศ และหาวิธีแกปญหา พบวามีหลากหลายวิธี          
ที่สามารถเพิ่มความรูพื้นฐานทางวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน เชน 
การเขาคายปรับพื้นฐาน ใหแบบฝกทำดวยตนเอง เรียนปรับพื้นฐานผานทางออนไลน เปดวิชาพรีแคลคูลัส เพื่อเตรียม      

ความพรอมใหกับนักศึกษา เปนตน และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไมมีรายวิชาพรีแคลคูลัส เพื่อใชปรับความรู
พื้นฐานใหนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 มีความพรอมตอการเรียนรูเนื้อหาใหม ซึ่งสงผลให          
ผลการเรียนของนักศึกษาไมคอยดีเทาท่ีควร จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงจำเปนจะตองคนหาวิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับเนื้อหาวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

การฝกฝนและฝกทักษะเปนการจัดการเรียนรูที่สำคัญสำหรับวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 การฝกฝน     

ทีละนอยอยางสม่ำเสมอและแกไขสิ่งที่ยังไมเขาใจหรือเขาใจผิดควบคูกับการเรียน จะทำใหผูเรียนมีความพรอมทั้งความรู 
ความเขาใจ มีทักษะและเห็นแนวทางในการแกปญหาอีกทั้งชุดฝกทักษะยังมุงสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง   
ฝกใหผูเรียนมีความอยากรู อยากเห็น อยากเรียนรูสิ่งใหม การศึกษางานวิจัยของ รัตนากาญจน คำสอน และคณะ (2554) 
เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 โดยการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร 
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ มีคะแนนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญ   

ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะรายวิชาแคลคูลัสและ         

เรขาคณิตวิเคราะห 2 อยูในระดับมากจากผลการวิจัยแสดงให เห็นวาการฝกทักษะคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพใน              

การจัดการเรียนรูนับวาเปนวิธีหนึ่งท่ีสำคัญในการแกปญหาและชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้น 
จากผลการวิจัยขางตนทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนำการฝกทักษะมาใชในการจัดการเรียนรู เรื่อง ลิมิตและความตอเน่ือง

ของฟงกชันในวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 โดยผูวิจัยจะเสริมความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่จำเปนควบคูกับ    

การสอนโดยมุงหวังใหนักศึกษาไดทบทวนความรูพื้นฐานที่จำเปนและไดฝกปฏิบัติจนเกิดความรูความเขาใจในบทเรียน 
สามารถเรียนรูเรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันไดตามเกณฑที่กำหนด 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เร่ือง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 

โดยใชการฝกทักษะ กอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 
โดยใชการฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนรูกับเกณฑรอยละ 60 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอกิจกรรมการเรียนรู วิชาแคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ 
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3. สมมติฐานการวิจัย
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 
โดยใชการฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนรู สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สูงกวากอนการจัดการเรียนรู 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 
โดยใชการฝกทักษะ หลังการจัดการเรียนรู สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สูงกวาเกณฑรอยละ 60 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. วิธดีำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 จำนวน 5 หมูเรียน จำนวนนักศึกษา 219 คน  
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหมูเรียนที่ 5 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหมูเรียนเปนหนวยสุม จำนวนนักศึกษา 43 คน  

4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ในวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

โดยใชการฝกทักษะ ทั้งหมด 5 แผน จำนวน 15 ช่ัวโมงโดยผูวิจัยไดใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)   

ของแผนการจัดการเรียนรู พบวามีคาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 

  4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน เปนแบบทดสอบอัตนัย
ชนิดแสดงวิธีทำ จำนวน  5 ขอ  36 คะแนน  โดยผู วิจัยได ใหผู เช่ียวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)                 

และหาคุณภาพของเครื่องมือ คาความยากงาย (p) มีคาตั้งแต 0.39 - 0.63 คาอำนาจจำแนก (r) มีคาตั้งแต 0.19 - 0.70    

และคาความเชื่อม่ัน (α) เทากับ 0.81 
  4.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชการฝกทักษะวิชาแคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน มีจำนวน 14 ขอ ซึ่งเปนแบบวัดประเมินคา 5 ระดับ 
โดยผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวาอยูระหวาง 0.67 - 1.00 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.3.1 นำแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ที่พัฒนาข้ึนไปทดสอบกับนักศึกษา
กอนการจัดการเรียนรู 

 4.3.2 ดำเนินการจัดการเรียนรูวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
โดยใชการฝกทักษะ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งหมด 5ครั้งคร้ังละ 3 ช่ัวโมง โดยการทบทวนความรูพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรที่จำเปน สอนเนื้อหาใหม ฝกทักษะในการทำโจทยควบคูกับการใชโมบายเลิรนนิ่ง โดยมีผูสอนคอยให
คำปรึกษา แลวทดสอบยอยตอนทายชั่วโมงทุกครั้ง 

 4.3.3 เม่ือสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เร่ือง ลิมิตและความตอเนื่อง 
ของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ แลวทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.3.4 ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอดำเนินการจัดการเรียนรูวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 
เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
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  4.3.5 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากท่ีมีการทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแลว และนำแบบสอบถาม     
ความพึงพอใจมาทำการวิเคราะห แปลผล และสรุปผล 

 

5. ผลการวิจัย 
 

 5.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู วิชาแคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห 1 เร่ือง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง ลิมิตและความตอเน่ืองของ
ฟงกชัน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยใชการทดลอบคาที (t – test for Dependent Samples) 

คะแนน n x SD t p-value 

กอนการเรียน 43 7.44 4.83 
17.56* .000 

หลังการเรียน 43 20.05 7.50 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.44 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
4.83 และคะแนนสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 20.05 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.50 พบวา            
คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห 1 เร่ือง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ กับเกณฑรอยละ 60 

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน
ในวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 โดยใชการทดลอบคาที (t – test one group) 

คะแนน n เกณฑ 
(เต็ม 36 คะแนน) x SD t p-value 

หลังการเรียน 43 21.5 20.05 7.50 -1.36 .181 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1         
เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ เทากับ 20.05 คะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับ 7.50 
พบวา คะแนนหลังเรียน ไมสูงกวาเกณฑรอยละ 60  
 

 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตอการจัดการเรียนรูวิชาแคลคูลัส
และเรขาคณิตวิเคราะห 1 เร่ือง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ  
 วิเคราะหผลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมี            
ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม เทากับ  4.32 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 
เทากับ 0.76 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ไดแก การทบทวนพื้นฐานความรูเดิม   

มีประโยชนตอการเรียนรู โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ  4.53 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.62 รองลงมาคือการนำเสนอ
เนื้อหามีความชัดเจน เขาใจงายโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.49 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.62 
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6. สรปุผลการวิจัย
6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน โดยใช

การฝกทักษะ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน โดยใช
การฝกทักษะ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไมสูงกวาเกณฑรอยละ 60  

6.3 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่มีตอการจัดการเรียนรู วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิต
วิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะอยูในระดับมาก 

7. อภปิรายผล
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน 

โดยใชการฝกทักษะ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 7.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของ
ฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จำนวน 43 คน พบวา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจเน่ืองมาจากผูสอนไดทบทวนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรเดิมกอนเรียนเน้ือหา
ใหม และใหผูเรียนไดฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะในการทำโจทยที่มีความหลากหลาย ควบคูกับการใชโมบายเลิรนนิ่งในแบบตางๆ 
ทำใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น และทุกทายช่ัวโมงผูสอนจะทำการทดสอบยอยกับผูเรียนทุกครั้ง ทำให
ผูเรียนตั้งใจในการฝกทักษะการทำโจทยมากขึ้น และผูสอนยังไดทราบถึงพัฒนาการของผูเรียนและความเขาใจของผูเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ    รัตนากาน คำสอน และคณะ (2554) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 โดยการใชแบบฝกทักษะทางคณิตศาสตร พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
แผนการจัดการเรียนรูและแบบฝกทักษะ มีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงสอดคลองกับ
วิไลพร  ใหญมาก (2557) ไดศึกษาการสรางชุดฝกทักษะวิชาแคลคูลัส 1 เรื่องอนุพันธของฟงกชัน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องอนุพันธของฟงกชันหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลองกับ สมวงษ แปลงประสพโชค(2558) ที่ไดการสราง
ชุดฝกทักษะปฏิบัติวิชาแคลคูลัส 2 สำหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการวิจัยพบวา 
1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 2 เฉลี่ยรอยละ 62.6  2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใชชุดฝกปฏิบัติ
วิชาแคลคูลัส 2 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งการฝกทำใหเรียนรูดวยตนเองมากกวาปกติทำใหกระตือรือรนมากข้ึน ชอบทำชุดฝก
รวมกับเพื่อน  ไดถามและไดอธบิายใหเพื่อน อยากใหมีชุดฝกแบบน้ีในวิชาอื่น 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน 
โดยใชการฝกทักษะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบวา ไมสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อาจเนื่องมาจาก
สถานการณการเรียนการสอนใน เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อยูในชวงสถานการณการระบาดของเช้ือโควิด 19 
ในไทยระลอกที่ 2 ทำใหผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูในหองเรียนเปนการจัดการเรียนรูทางออนไลน จากการสังเกต
พบวานักศึกษาบางสวนมีปญหาเก่ียวกับสัญญาณอินเตอรเน็ตทำใหการเรียนการสอนติดขัด ไมเขาใจในเนื้อหา นักศึกษา
บางสวนไมมีสมาธิในการเรียนเทาท่ีควร ซึ่งอาจจะมาจากสภาพแวดลอมของนักศึกษาไมอำนวยตอการเรียน เชน บริเวณรอบ
บานมีเสียงดังจากโรงงาน หรือสนามบิน ทำใหเกิดความคลาดเคล่ือนจากการส่ือสารระหวางผูสอนและนักศึกษา ยังพบอีกวา
นักศึกษาบางสวนหารายไดเสริมระหวางเรียนเม่ือมหาวิทยาลัยปดทำการเรียนการสอน จากที่เคยทำเปนบางเวลาก็ เพิ่มเวลา
ทำงานมากขึ้นจึงทำใหมีเวลาทบทวนความรูและคนควาหาความรูเพิ่มเติมนั้นนอยลงไปดวย จากปจจัยตางๆ อาจสงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมดีเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับการสำรวจความคิดเห็นตอสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
“การเรียนการสอนออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโควิด -19” (เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง, 2564) 
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พบปญหาในการเรียนการสอนออนไลน ดังนี้ 1) อุปกรณที่ใชไมทันสมัย 2) ความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอ 
3)การใชงานสื่อและอุปกรณการเรียนออนไลน 4) สภาพแวดลอมในขณะเรียนไมเอื้ออำนวย 5) การเมื่อยลาสายตาจากการใช
โทรศัพทมือถือคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชเรียน 6) การขาดสมาธิในการเรียนเนื่องจากไมมีครูอาจารยคอยกระตุน 
7) การสื่อสารความเขาใจกับครูอาจารย 8) การทำงานและการสงงาน 9) ขาดความเขาใจสำหรับรายวิชาท่ีเนนภาคปฏิบัติ
10) ปญหาดานคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน และผลสำรวจยังบอกวาหากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 คลี่คลายลง ตองการกลับมาเรียนในหองเรียนเปนหลักและยังใหเหตุผลวาเปนรูปแบบการเรียนรูที่ดีกวา        
การเรียนการสอนออนไลนซึ่งสอดคลองกับ จุไรรัตน ดวงเดือนและคณะ (2550) ไดสำรวจสภาพปญหาและความตองการใน
การเรียนการสอนวิชาแคลคูลสั 1 แคลคูลัส 2 และแคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกรของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวา ดานปญหาการเรียนการสอนประกอบดวย ปญหาสวนตัวในการเรียนรู ปญหาเน้ือหาวิชา     

ที่ยากแกการเขาใจ ปญหาเนื่องจากไมมีเวลาเพียงพอและปญหาการวัดผล   ดานความตองการ นักศึกษาตองการทำ        
ความเขาใจวิชานี้ใหมากกวานี้ ตองการคนควาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากเอกสารอื่นๆ ตองการจัดกิจกรรมตางๆ ในหองเรียน  
ตองการใหอุปกรณที่มีอยูในหองเรียนเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ตองการเอกสารวิชาการเพิ่มเติม ตองการ            

ความอนุเคราะหจากผูสอนในการแกปญหาและการทำแบบฝกหัด 

 7.3  ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครท่ีมีตอการจัดการวิชาแคลคูลัสและ
เรขาคณิตวิเคราะห 1 เรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน โดยใชการฝกทักษะ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ การทบทวนพ้ืนฐานความรูเดิมมีประโยชนตอ    

การเรียนรูโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.53 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 รองลงมาคือการนำเสนอเนื้อหามี          
ความชัดเจนเขาใจงายโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  เนื่องมาจาก ในการฝกทักษะ 
ผูวิจัยไดสอดแทรกเน้ือหาคณิตศาสตรพื้นฐานท่ีจำเปนตอการเรียนเรื่อง ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน ทำใหนักศึกษาได
ทบทวนความรูเดิมที่อาจจะลืมหรือไมเขาใจต้ังแตเรียนช้ันมัธยมศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ และพรอมสำหรับการเรียนรู
เนื้อหาใหม ซึ่งสอดคลองกับ ศรีวิไล พวกนอย (2556) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 
สำหรับวิศวกรดวยการสอนเสริมคณิตศาสตรพื้นฐาน พบวา ผลการวัดความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลอง ท่ีมีตอบทเรียน
คณิตศาสตรเสริมพื้นฐานตอวิชาแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากที่สุด 
เนื่องจากนักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่นอยมาก ทำใหผูสอนตองเรียบเรียงและสรุปเนื้อหา
ภาพรวมของการเรียนลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันกอนการเรียนเสริมดวยชุดฝกทักษะ เพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผน
และจัดระบบความคิดของตนเองใหพรอมตอเรียนรู เพื่อใหเขาถึงเนื้อหาใหมที่ชัดเจน ผูสอนไดใชแอปพลิเคชัน Photomath 

ใหเปนแหลงเรียนรู สามารถใชศึกษาข้ันตอนในการหาคาลิมิต การแยกตัวประกอบ การใชสังยุค และเน้ือหาอ่ืน ๆ ไดถูกตอง
และรวดเร็ว มีความนาสนใจและเขาถึงงาย นักศึกษาสามารถใชฝกทักษะควบคูกับการใชแอปพลิชัน Photomath 
ไดทุกชวงเวลา ทำใหนักศึกษาฝกฝนดวยตนเองได ซึ่งตรงกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976: 52) เกี่ยวกับสภาพการณหรือ
แรงจูงใจที่จะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูใหม ไดแก ความสนใจ เจตคติที่มีตอเนื้อหาวิชาที่เรียนในโรงเรียน ระบบการเรียน 
ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองและลักษณะบุคลิกภาพ การไดรับคำแนะนำ การมีสวนรวมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู 
การแกไขขอผิดพลาด และรูผลวาตนเองกระทำไดถูกตองหรือไม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญกร คำแวง (2553) ทีไ่ดศึกษา
การแกปญหานักศึกษาท่ีเรียนซ้ำ ในวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 ดวยการใชสื่อการสอนเสริมแบบออนไลนและทดสอบ
แบบฝกหัดเฉพาะตัว มีผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอนดวยสื่อแบบออนไลนและเนื้อหาวิชาในสื่อ  

การสอนเสริมแบบออนไลน 
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8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
      8.1.1 ผูสอนควรออกแบบการเรียนรูและกิจกรรมโดยการฝกทักษะ แบบออนไลน ไปปรับใชใหผูเรียนไดฝกฝน

และทำความเขาใจเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหเปนไปตามลำดับขั้นตอน โดยเลือกกิจกรรมใหมีความหลากหลาย เลือกสื่อที่ทันสมัย 
ใชงานงาย และปรับใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียน  

      8.1.2 การจัดสอบในรูปแบบออนไลน ผูสอนควรช้ีแจงเง่ือนไขกับผูเรียนใหชัดเจน เชน การใหเปดกลองตลอด
ระยะเวลาการทำขอสอบ เพื่อไมใหเกิดการทุจริตในการสอบ  

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรศึกษาแนวทางการทำสื่ออื่นๆ มาประกอบกับการใชชุดฝกทักษะเพื่อเพิ่มความนาสนใจ 
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การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการตอบสนองทางสภาพตานทานแบบแมกนิโทเมตริก 
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บทคัดยอ 

ผลเฉลยเชิงวเิคราะหของสนามแมเหล็กในสภาวะคงตัวอันเปนผลมาจากแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรงไดถูกนําเสนอ
ขึ้นสําหรับปญหาของแหลงจายไฟฟาและตัวรับสัญญาณซึ่งถูกฝงอยูในพ้ืนผิวดินท่ีมีลักษณะเปนชั้นขนานกับแนวระดับ ตัวแบบ
ของพ้ืนโลกที่มีลักษณะเปนชั้นแบบ 3 ชั้นตอเน่ืองกันถูกนํามาพิจารณาในกรณีท่ีพื้นผิวดินช้ันบนและช้ันลางเปนแบบเอกพันธุ 
โดยท่ีชั้นกลางเปนช้ันรอยตอซึ่งมีสภาพนําไฟฟาเปลี่ยนแปลงแบบเลขช้ีกําลังตามความลึกของพ้ืนโลก การแปลงฮันเกลแบบ
ทั่วไปถูกนํามาใชในปญหาซึ่งทําใหไดผลเฉลยเชิงวิเคราะห ผลลัพทที่เกิดข้ึนถูกนํามาเขียนกราฟแสดงพฤติกรรมของ
สนามแมเหล็ก แนวเสนโคงของสนามแมเหล็กแสดงถึงนัยสําคัญบางประการของการแปรผันของสภาพนําไฟฟา 

คําสําคัญ: สภาพตานทานแบบแมกนิโทเมตริก, ช้ันขอบเขตแบบเลขชี้กําลัง, การแปลงฮันเกล 
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Abstract 

An analytical solution of the steady state magnetic field resulting from a direct current source is 

derived for the problem of a buried current source and a buried receiver within a horizontally stratified 

layered earth structure. Three-layered continuously earth model is considered in the case of 

homogeneous overburden and host medium in which the middle is a boundary layer whose conductivity 

varies exponentially with depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and 

analytical result is 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, exponential boundary layer, Hankel transform 

1. Introduction

Many authors have investigated the nature of the resistivity response resulting from a horizontally 

stratified layered earth containing transitional layers. Mallick and Roy (1968) firstly considered the 

resistivity sounding on a two-layer earth with transitional boundary. Lal (1970), Jain (1972), Koefoed (1979) 

studied the problem of a three-layered earth model containing transitional layers. For the particular case 

of an exponentially varying conductive layer, Banerjee et al. (1980), Kim and Lee (1996) discussed the 

problem of a multilayered earth structure and derived the specific case for a three-layered model. 

Juagwon and Sripanya (2021) solved the problem with a buried electrode of resistivity sounding in a 

three-layered medium containing transitional layers. 

In this paper, we derive an analytical solution of the steady state magnetic field resulting from a 

direct current source buried within a three-layered earth structure. The overburden and host medium 

have constant conductivities, whereas the middle layer has an exponentially varying conductivity with 

depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical result is obtained. 
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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 (see Figure 1). 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 three-layered horizontally stratified earth with depth to the layers 1 2,h h  measured from the 

ground surface (the lowermost layer extending to infinity). A point source of direct current I  is 

deliberately located at the interface 1z 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 3k . 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

1
0

H H
H

z zz
, (1)

where  is the scaling factor. 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). 

2.1 Homogeneous Layer 

For each layer k , where 0 3k  and 2k , having constant conductivity ( k  is positive 

constant), equation (1) reduces to 

2
2

2
0k

k

H
H

z
(2)

and the solution is 

, z z
k k kH z A e B e , (3)

where the unknown coefficients kA  and kB  are arbitrary constants, which can be determined by using 

the boundary conditions (see Sato, 2000). 

2.2 Exponential Boundary 

For an exponentially varying conductive layer, the variation in conductivity of layer 2 is denoted 

by 

2 1expz c b z h , (4)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

542 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Figure 1 Geometric model of three-layered earth structure with exponential boundary. 

where b , c  and 1h  are constants that preserve 2 0z . Hence, the magnetic field in an exponentially 

varying conductive ground can be written as 

2 1 1, exp expH z A z h B z h , (5)

where  and  are given by 

1 2
2 21
4

2
b b     and

1 2
2 21
4

2
b b . (6)

The unknown coefficients A  and B  are arbitrary constants, which can be determined by using the 

boundary conditions. 

3. Solution of the Problem

3.1 3-layered Earth 

Consider a 3-layered earth model with a nonconductive layer 0 (representing a region of air 

whose conductivity a  is approximately equal to zero). An overburden has a constant conductivity c  with 

thickness 1h  overlying an exponential boundary layer having continuously varying conductivity 2 , as 

given above, with thickness 2h , whereas a host medium has a constant conductivity 2 2h  with infinite 

depth. The buried current source and receiver are located at the interface 1z h . The magnetic field in 

an exponentially varying conductive medium can be written as 

1 1 1
0

, exp expH r z z h z h J r d , (7)

where 1J  is the Bessel function of the first kind of order one, and 

,    , 21 2 2b b I , 

21 2 2b b I ,    4 2 2b , 

1exp 2 h , 1exp h , 2exp h ,    
1 2

2 24b . 
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3.2 Uniform Half-space 

In the case of a uniform half-space, the magnetic field as shown in equation (7) can be 

determined by setting b  equal to zero and we obtain 

1 1
0

, cosh exp 2H r z h z I J r d , (8)

which is the same result obtained by Sripanya (2016). 

4. Numerical Experiments

In our sample tests, we calculate the magnetic fields resulting from the models of practical 

interest. Both of the example models are 3-layered electrically conductive earth structures with a 

nonconductive layer 0, as shown in Section 3. These models are referred to as Models 1 and 2, which are 

given in equations (7) and (8), 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 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 2. 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 first model is much higher than the magnetic field from the second model at the 

same depth and source-receiver spacing. We observe that if the conductivity of a boundary layer 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. 

5. Conclusions

We have derived an analytical solution of the steady state magnetic field for the problem of 

source and receiver electrodes buried within a three-layered earth structure with homogeneous 

overburden and host medium in which the middle is a boundary layer whose conductivity varies 

exponentially with depth. The generalized Hankel transform is introduced to our problem and analytical 

result is 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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Table 1 Model parameters used in our sample tests. 

Model c  (S/m) b  (m-1) 
1h  (m) 2h  (m) 

1 0.05 0.25 5 15 

2 0.05 0 5 15 

Figure 2 Behavior of magnetic fields from our example models. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ อำเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอาชีพ
เกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของทองถิ่น ดังนั้นทางสำนักงานเกษตรอำเภอดานมะขามเตี้ยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงมีแนวคิดเพื่อ
พัฒนาระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจใหเปนระบบ เนื่องจากปจจุบันขอมูลสวนใหญถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ปญหาที่พบคือ
เอกสารสูญหาย การฉีกขาด สกปรก การเผยแพรลาชา เปนตน ทางสำนักงานตองการใหพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อจัดเก็บฐานขอมูล
พืชเศรษฐกิจของอำเภอดานมะขามเตี้ยในรูปแบบของแอพพลิเคชัน โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาจัดการเพื่อชวยอำนวยความ
สะดวกใหกับผูใชงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยงานวิจัยนี้ไดออกแบบและพัฒนาระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ ซึ่งระบบมี
การทำงานเปน 2 สวน ดังนี ้1) เว็บแอปพลิเคชัน ผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจโดยการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลตาง ๆ 
สวนผูใชงานสามารถดูขอมูลรายละเอียดตาง ๆ และตั้งกระทูขอความและแสดงความคิดเห็น   2) โมบายแอปพลิเคชัน มีการ
ทำงานคือ สามารถระบุตำแหนงที่อยูของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดของแตละหมูบาน โดยผูใชงานสามารถดูตำแหนงพิกัดของพชืได 
สวนผูดูแลสามารถเพิ่มขอมูลพิกัดของพืชผานอุปกรณมือถือได และผูพัฒนาระบบไดออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ออกเปนสองดาน คือ 1) ความพึงพอใจ ในการใชงานผานเว็บแอปพลิเคชัน และ 2) ความพึงพอใจในการใชงานระบบผานโมบาย
แอปพลิเคชัน โดยผูที่ทำการประเมินประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร จำนวน 3 คน และเจาหนาสำนักงานเกษตรอำเภอ
ดานมะขามเตี้ย จำนวน 10 คน จากผลการประเมินพบวา  ในดานที่ 1 การใชงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ผูใชงานมีความพึงพอใจ
เฉลี่ยในระดับดี มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.11 และผลการประเมินดานท่ี 2 การใชงานผานโมบายแอปพลิเคชัน ผูใชงานมีความพึงพอใจเฉล่ีย
ในระดับที่ดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.55 ตามลำดับ 

คำสำคัญ: โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร โมเดล-วิว-วิว-โมเดล เอพีไอ 
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Abstract 

This research aims to develop a system for managing economic information on crops of Dan Makham 

Tia, District Kanchanaburi. In which agriculture is the main occupation of the local area. Therefore, the Dan 

Makham Tia District Agricultural Office realizes the importance and therefore has the idea to develop a system 

for systematic economic crop information management. As most information is now stored in a document 

format. The problems found are lost documents, torn, dirty, delayed publishing, etc. The office wants to 

develop a system to store economic data of the Dan Makham Tia district in the form of an application. By 

bringing modern technology into the deal to facilitate the convenience of users and related agencies. By this 

research, design and development of economic information management system. Which the system has 

working in 2 parts as follows: 1) Web application, Administrators can manage economic crop data by adding, 

deleting, editing various information. Users can view detailed information and post posts and leave comments. 

2) Mobile application, there is work able to locate the location of each type of economic crops in each village.

Where users can see the coordinates of plants. Administrators can add the coordinates of the plant through a 

mobile device. And the system developer has designed two aspects of the performance assessment: 
1) satisfaction on the web application and 2) the satisfaction of using the system through the mobile application.

Computer experts of 3 people and officials of the Agricultural Office of Dan Makham Tia district of 10 people. 
From the evaluation results, it was found that in the first area, web application usability.  The users have the 

average satisfaction at a good level, the average is 4.11. And the results of the evaluation of the second side 

of the mobile application. The users have a good average of satisfaction. The average was 4.55, respectively. 

Keywords: Model-View-Model, Model-View-View-Model, API 
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1. บทนำ
อำเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  ในทองถิ่นมีอาชีพเพาะปลูกพืชเปนหลัก เชน ออย มันสำปะหลัง ขาว ทั้งนี้พืช

เหลามีลักษณะเฉพาะตามภูมิศาสตรไมวาจะเปนสายพันธุ วิธีการเพาะปลูก ชุดดิน แนวทางจัดการซึ่งสงผลตอปริมาณการผลิต
โดยรวมและมูลคาทางเศรษฐกิจในอำเภอตลอดจนคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนเปนสำคัญ จากขอมูลดังกลาวปจจุบันทาง
สำนักงานเกษตรอำเภอจัดเก็บขอมูลสวนใหญในรูปแบบเอกสารซึ่งเกิดปญหาในการจัดการ ทำใหมีเอกสารปริมาณมากและเกิด
ความซ้ำซอน ขาดอุปกรณในการจัดเก็บและเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอคนในทองถิ่น  จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมี
แนวคิดในการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลโดยผานระบบเว็ปแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ อำเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บพิกัดพืชเศรษฐกิจดวยโมบายแอปพลิชันแบบอัตโนมัติ
3. เพื่อหาพัฒนาระบบการคนหาขอมูลพืชเศรษฐกิจและแสดงขอมูลที่สำคัญได
4. เพื่อพัฒนาระบบการแสดงความคิดเห็นและระบบการตอบขอคิดเห็นตาง ๆ ได

3. ทฤษฎีที่เก่ียวของ
งานวิจัยนี้ไดพัฒนาโดยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษา C# เปนภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดลที่ใชระบบชนิด

ขอมูลแบบรัดกุม (strong typing)  ทางดานของเว็ปแอปพลิชันใชสถาปตยกรรมแบบ MVC เขียนดวย ASP.NET สวนดานโมบาย
แอปพลิชันใชรูปแบบ MVVM เขียนดวย Xamarin (Snider E.,2020) สำหรับระบบบริการขอมูลใชมาตรฐานการรับสงขอมูลแบบ 
API เชื่อมตอระหวางเว็บแอปพลิชันและโมบายแอปพลิชัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 MVC (Model-View-Controller)  

MVC (Murach J., 2020)  คือ สถาปตยกรรมแบบหนึ่งซึ่งปจจุบันมีเฟรมเวิกสำหรับสรางเว็บจำนวนมาก ซึ่งเกือบ
ทั้งหมดมีโครงสรางแบบ MVC โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ Model เปนสวนที่ติดตอกับฐานขอมูล และการตรวจสอบผล
ความสัมพันธของขอมูลมีผลตอฐานขอมูล  View เปนสวนแสดงผลผานเว็บเบราวเซอรที่จะรับคามาจากโมเดลหรือคอนโทรลเลอร
ที่เปนสวนของผูใชงานระบบมีหนาที่รับคำสั่งจากคอนโทรลเลอรเพื่อแสดงผลตามคำสั่งที่ไดรับมา  สุดทายคือ Controller เปนสวน
ควบคุมการทำงานทุกอยางของระบบ การใสขั้นตอนทำงานและสงผลลัพธกลับไปแสดงผล โดยมีหลักการทำงาน แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 หลักการทำงานของ MVC 
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จากภาพที่ 1 เริ่มจาก Client สง Request ไปที่เว็บซึ่งจะถูกสงตอใหคอนโทรลเลอรเพื่อตรวจสอบขอมูลที่สงมาให 
(Request Method, Request Parameters) คอนโทรลเลอรเรียกโมเดลใหจัดการ Request สวนโมเดลจะทำการคำนวณและ
อาจติดตอกับฐานขอมูลเพื่อจัดการกับ Request นั้น แลวสงผลลัพธกลับไปที่คอนโทรลเลอร เมื่อคอนโทรลเลอรไดผลลัพธจาก
โมเดลแลวก็ใชผลลัพธนั ้นสงตอใหกับวิว และวิวจะสรางหนาสวนแสดงผลลัพธแลวสงกลับไปที ่คอนโทรลเลอร  จากนั้น
คอนโทรลเลอรสงหนาสวนแสดงผล Response กลับไปยัง Client ตามลำดับกระบวนการ 

3.2 MVVM (Model-View-View-Model 

MVVM (Weil A., 2020) เปนรูปแบบการออกแบบสำหรับการวางโครงสรางสำหรับการเขียนโปรแกรม โดยการ
ออกแบบ วิวโมเดลใหเหมาะสมมีการจัดรูปแบบที่แยกกันอยางเปนอิสระมาก (very orthogonal design) ซึ่งหมายความวา
สามารถปรับแตงสวนตาง ๆ ของไลบรารีไดโดยไมตองมีผลกระทบตอสวนอ่ืน โครงสรางดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 การออกแบบ MVVM 

จากภาพที่ 2  โดยท่ี Model คือ สวนที่เก็บขอมูลของแอปพลิเคชัน  เชน คลาสของออบเจคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลจะอยูที่สวนนี้ View  คือสวนท่ีติดตอกับผูใชซึ่งเปนสวนท่ีแสดงผล สวนข้ันตอนการทำงานจะอยูในวิวโมเดล ViewModel คือ 
สวนท่ีทำหนาที่เก็บขอมูลทั้งหมดที่วิวตองการ โดยวิวจะติดตอวิวโมเดลผานวิธกีารผูกขอมูล (data binding) ซึง่ถาหากในวิวมีการ
เปลี่ยนแปลงก็จะสงผลตอวิวโมเดล ในทางกลับกันหากวิวโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลถึงวิวดวยเชนกัน  

3.3 API (Application Programming Interface) 

API (Doglio F., 2019) คือ ระบบบริการระหวางฝงขอรับบริการ (client) และฝงใหบริการ (server) จะคอยรับคำสั่ง
จากฝงขอรับบริการ เชน โมบายแอปพลิเคชัน  การเรียกคำสั่งจากฝงขอรับบริการวาการรองขอ (request) เมื่อเอพีไอรับคำสั่งเขา
มาแลวจะสงชุดขอมูลกลับไปท่ีฝงขอรับบริการอีกครั้ง ซึ่งประโยชนของเอพีไอมีดังนี้ 1) สามารถรับสงขอมูลขามฝงใหบริการได   2) 

ไมจำเปนตองเขาหนาเว็บหลักก็มีขอมูลของเว็บหลักจากเว็บท่ีดึงเอพีไอ สวนรูปแบบ Rest API ที่นิยมใชดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 การสงขอมูลระหวาง Server-Client รูปแบบ Rest API 
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จากภาพท่ี 3 เปนรูปแบบการสงขอมูลซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของ HTTP Protocol (Phillips B., 2019) เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล
ไดหลายชนิด เชน Text, XML, JSON แตสวนใหญใช JSON เพราะรองรับไดหลายรูปแบบและยังใชงานรวมกับเว็บเซอรวิส
ประเภทอ่ืน ๆ ได โดยทำการระบุแอดเดรสก็สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดรวมถึงยังจัดการไดโดยงายจากนั้นนำขอมูลไปแสดงผล 
ทั้งจะตองอยูบนมาตรฐานวิธีการถายโอนขอมูล (HTTP Method) เชน GET, POST, PUT, DELETE เปนตน 

4. วิธีดำเนินงานวิจัย
การพัฒนาซอฟตแวรเพื่อจัดการขอมูลจะตองมีระเบียบวิธีขั้นตอนการดำเนินงานที่เปนระบบ โดยสวนนี้จะกลาวถึง

ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ระบบจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี ้

4.1 ศึกษารวบรวมขอมูล 
ทำการศึกษาความตองการของผูใชโดยการลงพื้นที่ไปสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอดานมะขามเตี้ย สอบถามขอมูล

พืชที่สำคัญ พบวามีหลายชนิดไดแก 1) ขาว 2) ออย โรงงาน 3) มันสำปะหลัง 4) ขาวโพด 5) พืชผัก  และ 6) ยางพารา   

4.2 การวิเคราะหระบบ 
ในขั้นตอนน้ีจะศึกษาพืชเศรษฐกิจ ซึ่งการจัดการขอมูลจะกระทำผานเว็บแอปพลิชันเปนหลัก ซึ่งแบงเปนสวนผูดแล

ระบบและสวนผูใชงาน รวมถึงสรางสวนเสริมใหประชาชนท่ีเขามาดูเว็บไซตสามารถตั้งกระทู คำถามเพื่อแชรประสบการณและการ
แกปญหาตาง ๆ และในสวนของโมบายแอปพลิชันจัดเก็บพิกัดทำผานโดยผูดูแลระบบ โดยระบบงานหลักแสดงดังภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

จากภาพที่ 4 เริ่มจากผูดูแลระบบสามารถจัดขอมูลที่สำคัญคือ ขอมูลพืชเศรษฐกิจ ขอมูลพิกัด ขอมูลพื้นฐาน ซึ่งความ
ตองการจัดการขอมูลที่สำคัญผานเว็บแอปพลิชัน สวนการลงพ้ืนที่ภาคสนามการจัดเก็บขอมูลพิกัดกระทำผานโมบายแอปพลิเคชัน 
โดยระบุขอมูลพื้นฐาน เชน ช่ือหมูบาน ช่ือพืช เปนตน สำหรับขอมูลพื้นฐานประกอบดวย ตำบล หมูบาน ประเภทพืช ผลผลิตตอป 
กลุมชุดดิน ปริมาณพื้นที่ สำหรับผูใชงานทั่วไปสามารถดูขอมูลที่สำคัญและทำการคนเพื่อนำขอมูลไปใชประกอบการพิจารณาใน
การทำอาชีพทางการเกษตรใหเหมาะสมกับชวงในแตละปได  โดยขอมูลที่ผู ใชตองการนำไปใชประจำคือขอมูลพืชเศรษฐกิจ 
ตำแหนงของหมูบานและพืช และอื่น ๆ ท้ังนี้เพื่อใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรูผานทางกระทูได 

แสดงขอมูลพืชเศรษฐกิจ 
แสดงขอมูลพิกัด 
แสดงขอมูลพื้นฐาน 
ผลลัพธกระทู 

คนขอมูลพืชเศรษฐกิจ 
คนขอมูลพิกัด 
คนขอมูลพื้นฐาน 
ตั้งกระทู 

จัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ 
จัดการพิกัด 
จัดการขอมูลพื้นฐาน 

0 
ระบบจัดการขอมูล 

พืชเศรษฐกิจ

ผูดูแลระบบ 

ผูใชงาน 

แสดงขอมูลพืชเศรษฐกิจ 
แสดงขอมูลพิกัด 
แสดงขอมูลพื้นฐาน 
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4.3 การออกแบบฐานขอมลู 
จากการวิเคราะหระบบตามความตองการทั้งของผูดูแลระบบและผูใชงาน โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารนำมาผาน

กระบวนออกแบบฐานขอมูลเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและลดความซ้ำซอนสามารถ แสดงดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 แบบจำลองของฐานขอมูล (ER Diagram) 

จากภาพที่ 5 เปนการออกแบบระบบฐานขอมูลหลักประกอบไปดวย แฟมหลัก 4 ตาราง คือ พืชเศรษฐกิจ ชุดดิน 
หมูบาน และผูใชงาน แฟมรายการ 4 ตาราง คือ  ผลผลิตตอป ปริมาณพ้ืนที่ กระทู และความคิดเห็น โดยแตละแฟมมีความสมัพนัธ
กันดังนี้ ชุดดินหนึ่งรายการประกอบดวยพืชหลายรายการ แตละหมูบานปลูกพืชหลายชนิดซึ่งมีการจัดเก็บพิกัดไว ขอมูลที่สำคัญคือ
แตละปหมูบานมีผลผลิตตอปเปนจำนวนเทาไหร และแตละหมูบานมีปริมาณพื้นเทาไหรในการเพราะปลูกพืชแตละชนิด  สวนการ
แสดงความคิดเห็นผู ใชแตละคนสามารถตั ้งไดหลายกระทู และตอบไดไมจำกัด  จากนั ้นนำตารางมาสรางฐานขอมูลดวย 
Ms SQL Server  เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS: Relational Database Management System)  

5. ผลการดำเนินงาน
ในหัวขอน้ีจะแสดงถึงผลลัพธของแตละโมดูล ซึ่งมีระบบงานอยู 2 สวน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชัน  มีผูใชงานอยู 2 ประเภท

คือ ผูดูแลระบบและผูใชงานทั่วไป โดยจะมีการทำงานแบงเปนสวนยอย ๆ ในสวนของผูดูแลระบบ จะสามารถจัดการขอมูลพืช
เศรษฐกิจและขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ได สวนผูใชงานจะมีการใชงานแตกตางกันไปตามลักษณะของงาน โดยสามารถดูขอมูล
รายละเอียด ของพืชเศรษฐกิจและสามารถตั้งกระทู 2) โมบายแอพพลิเคชั่น ผูดูแลระบบสามารถจะระบุตำแหนงที่อยูของพืช
เศรษฐกิจแตละชนิดแตละหมูบาน ผูใชงานสามารถดูตำแหนงของพืชแตละชนิดได โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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5.1 เว็บแอปพลิเคชัน 
สำหรับจัดการขอมูลพืชเศรษฐกิจ ผูดูแลระบบจัดการขอมูลท่ีสำคัญคือ พืชเศรษฐกิจ จัดการพิกัด และขอมูลพื้นฐาน 

เมื่อเขาสูระบบสามารถจัดการ ดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 ขอมูลพืชเศรษฐกิจ 

จากภาพท่ี 5 หนาหลักของเว็บไซตดานซายเปนแถบเมนูจัดการขอมูลพืช ผูดูแลระบบสามารถนำเขาขอมูลและปรับปรุง 
เชน ชื่อพืช ชื่อพันธุ ประเภท กลุมชุดดิน สำหรับรายละเอียดขอมูลพืชเศรษฐกิจเพิ่มเติมขอมูลได เชน รูปภาพ วิธีเพาะปลูก การ
ดูแล การเก็บเกี่ยว เปนตน ถัดมาเปนการจัดการพิกัดสามารถทำการเพิ่ม แกไข กรอกขอมูล ละติจูด ลองจิจูด หมูบาน ชื่อพืช 
สำหรับผูใชงานท่ัวไปสามารถเขามาดูขอมูลพืชเศรษฐกิจ ผลผลิตตอป ปริมาณพ้ืนที่ และทำการต้ังกระทูเพื่อแสดงความคิดเห็น 

5.2 โมบายแอปพลิเคชัน 
สำหรับแอปพลิเคชัน ผูใชสามารถดูประวัติ รายละเอียดพืชและตำแหนงที่อยูวาพืชแตละชนิดอยูที่ใดของหมูบาน และ

สวนของผูดูแลระบบสามารถเพิ่มพิกัดของพืชแตละชนิด เมื่อลงพ้ืนท่ีจริงทำการเพ่ิมพิกัดไดสะดวกและแมนยำ แสดงดังภาพท่ี 6 

ภาพท่ี 6 ตำแหนงพืช 

จากภาพท่ี 6 (ก) ผูใชสามารถคนโดยระบุชื่อพืช (ข) ผลลัพธแสดงตำแหนงลักษณะเฉพาะและหมูบานที่เหมาะสมกับการ
ปลูกพืช แผนที่และรายชื่อพืชที่เหมาะสมกับการปลูก สวนผูดูแลระบบสามารถเพิ่มพิกัดในพ้ืนท่ีจริงโดยเลอืกหมูบาน เลือกพืช และ
ตำแหนงของพืชโดยตรวจสอบใหโดยอัตโนมัติไดอยางแมนยำ ผลของระบบงานอยูที่เว็บ http://cstee.kru.ac.th/Makhamtia 

(ก)  (ข) 
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6 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคการวิจัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลทำใหขอมูลมีความชัดเจน โดยไดเว็ปแอปพลิเคชันสำหรับจัดการ
ขอมูลพืชเศรษฐกิจครบถวนตามที่กำหนด เชน พืชเศรษฐกิจ ชุดดิน ผลผลิตตอป และปริมาณพื้นที่ สวนโมบายแอปพลิเคชันได
ระบบจัดเก็บพิกัดพืชเศรษฐกิจและแสดงขอมูลที่สำคัญไดอยางถูกตอง และไดระบบการแสดงความคิดเห็นและระบบการตอบ
ขอคิดเห็นสำหรับใหคนในทองถิ่นไดแลกเปลี่ยนความรูทางการเกษตรไวอยางครบถวน 

การนำไปใชงานจริงอาจจะตองมีปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไมวาจะเปนขอมูลหรือความตองการของผูใช งาน ทั้งนี้
เพื่อใหงานดีขึ้นจึงไดมีประเมินผลประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรจำนวน 3 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
และเจาหนาสำนักงานเกษตรอำเภอดานมะขามเตี้ย จำนวน 10 คน โดยประเมินประเมินสามดานคือ การออกแบบสวนแสดงผล 
ความถูกตองของระบบ และความสะดวกในการใชงาน โดยใชเกณฑการประเมินผลจากผูเช่ียวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(ผศ.ดร.นิลุบล ทองชัย) ดังนี้ เลข 5 หมายถึง ดีมาก เลข 4 หมายถึง ดี เลข 3 หมายถึง ปานกลาง  เลข 2 หมายถึง นอย เลข 1 
หมายถึง นอยมาก ผลประเมินแสดงดังภาพท่ี 7 

ภาพท่ี 7 แผนภูมิผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 

จากภาพที่ 7 เว็บแอปพลิเคชัน  ประสิทธิภาพจากมากไปนอย คือ ความถูกตอง ความสะดวก และสวนแสดงผล ระดับ
คะแนน 4.67, 4, และ 3.67 เฉลี่ยโดยรวม 4.11 อยูในระดับดี สวนโมบายแอปพลิเคชัน ประสิทธิภาพจากมากไปนอยคือ สวน
แสดงผล ความถูกตอง และความสะดวก  คะแนน 4.67, 4.67, และ 4.33 เฉลี่ยโดยรวม 4.55 อยูในระดับดี ทั้งนี้สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูระดับดี  

1. ขอเสนอแนะ
1. ในการวิจัยควรมีการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูลใหมีความละเอียดมากขึ้นเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด
2. การนำไปใชงานควรพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันใหทำงานไดมากขึ้นและปรับสวนแสดงผลใหสวยงามมากขึ้น

2. เอกสารอางอิง
Doglio, F. (2019). REST API Development with Node.js. (1rd ed.). Taxas: Kindle Store. 

Murach, J. (2020). Murach's ASP.NET Core MVC. (1rd ed.). Massachusetts: Academic Press. 

Phillips, B. (2019). Android Programming. (2rd ed.). Georgia: Shaffer Media Enterprises LLC. 

Snider, E. (2020). Mastering Xamarin.Forms. (1rd ed.). Taxas: Kindle Store. 

Weil, A. (2020). Learn WPF MVVM. (2rd ed.).  New York: Springer. 
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การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ญาณี วงคตันฮวด, ธีรเดช เทวาภินันท, และ นิลุบล ทองชัย* 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: nilubon.tongchai@ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูล แกไขปญหาการจัดการขอมูลที่มีความซํ้าซอน และ
การสูญหายของขอมูลสารสนเทศ ของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขอมูลนี้ใชซีชารป (C#) เปนภาษาหลักในการพัฒนา ใชเอเอสพีดอตเน็ต (ASP.NET) เปนเฟรมเวิรคในรูปแบบการเขียนเอ็มวี
ซี (MVC) และใชไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (Microsoft SQL Server) เปนตัวจัดการฐานขอมูล การพัฒนาระบบยึด
หลักการพัฒนาระบบตามหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เบื้องตนทดสอบกับผูใชงาน 3 กลุม คือ ผูดูแลระบบ 1 คน 
นักศึกษา 15 คน และผูใชงานท่ัวไป 4 คน ผลการดําเนินงานพบวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีทุกดาน โดยเรียงตามลําดับ
ผลการประเมิน สูงท่ีสุดคือดานการออกแบบระบบ ( = 4.15, S.D. = 0.79) รองลงมา คือดานประสิทธิภาพของระบบ ( = 

4.13, S.D. = 0.72) และดานการใชงานระบบ (  = 4.09, S.D. = 0.66) ตามลําดับ โดยระบบสามารถทํางานไดตรงตามความ
ตองการของผูใชและสามารถนําไปใชงานไดจริง 

คําสําคัญ: พัฒนาซอฟตแวร เอเอสพีดอตเนต็ เอ็มวีซ ีวงจรการพัฒนาระบบ 
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The Development of Computer Science Department’s Database Management 

System, Kanchanaburi Rajabhat University. 

Yanee Wongtunhuad, Teeradech Thevapinan, and Nilubon Tongchai* 

Department of Computer Science, Kanchanaburi Rajabhat University 

*corresponding author: nilubon.tongchai@kru.ac.th

Abstract 

The purpose of this project was to develop a database management system of the department of 

Computer Science, Kanchanaburi Rajabhat University. In order to solve the problem of redundant data 

management and the loss of information.  C# was used as the main language for development, ASP.NET was 

used as a framework for MVC writing and Microsoft SQL Server was used for database management. The System 

was developed respectively to the theory of System Development Life Cycle (SDLC), evaluated and initially 

tested with 3 groups of users which are 1 system administrator, 4 general users, and 15 students from the 

department of Computer Science, Kanchanaburi Rajabhat University. Results showed that participants satisfied 

in ‘good’ level to all 3 aspects.  The aspect of system design held the highest average score ( = 4.15, SD = 

0.79), followed by the system efficiency (  = 4.13, SD = 0.72) and the system usage (  = 4.09, SD = 0.66) 

respectively. The system can work functionally according to the needs of users. 

Keywords: Software development, ASP.NET, MVC, System Development Life Cycle (SDLC). 

1. บทนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันถือวามีบทบาทท่ีสําคัญมากกับดํารงชีวิตของมนุษย มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต ใชงาน

ในดานตาง ๆ และเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการขอมูลจํานวนมาก ๆ ซึ่งฐานขอมูลที่นิยมนํามาใชงานขององคกรไดแก 
ฐานขอมูลออราเคิล (Oracle Database) ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database) และไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอร 
เปนตน ในสวนของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดมีระบบจัดการขอมูลเดิมที่เกี่ยวกับระบบงานของ
สาขา ซึ่งแบงเปน 2 ระบบ คือ 1) ระบบจัดการขอมูลนักศึกษา และประชาสัมพันธหลักสูตร 2) ระบบจัดการปริญญานิพนธ แต
ระบบยังมีการจัดเก็บขอมูลที่ไมครอบคลุมความตองการผูใช อาทิ ความซ้ําซอนของขอมูล ความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว ใชงาน
ยาก และในบางฟงกช่ันยังทํางานไดไมสมบูรณ อาทิ การประชาสัมพันธหลักสูตร และการสมัครหลักสูตรระยะสั้น ทําใหการสมัคร
แตละครั้งมีความยุงยาก ลาชา และติดตอสื่อสารยากลําบาก  

จากปญหาที่ไดกลาวขางตนผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี ตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบโดยเลือกใช ไมโครซอฟทเอสคิวแอลเซิรฟเวอรมาใชในการสราง
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ฐานขอมูล ใชเทคโนโลยีเอเอสพีดอตเน็ต การเขียนแบบเอ็มวีซีควบคูไปกับวิชวลสตูดิโอ 2019 (ศุภชัย สมพานิช, 2562) เพื่อใหการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการขอมูลเว็บไซตสามารถใชงานไดเปนอยางดี ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่หลากหลายและมีบริบท
สอดคลองกัน อาทิ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเว็บไซตและระบบศิษยเกาออนไลน (ณัฐพงศ พลสยม และอนุชา จาสิงห, 
2561; ทิพวัลย แสนคํา และคณะ, 2561) การพัฒนาระบบโดยใชทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ  รวมกับการใชเครื่องมือเอเอสพีดอต
เน็ต เอ็มวีซี และเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (สมคิด นามสิงหษา และคณะ, 2561;  ทัชพงษ ปนแกว, 2563) ชวยใหเห็นแนวโนมวาการ
พัฒนาระบบโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการที่เลือกขางตน จะชวยใหระบบท่ีพัฒนาข้ึนทําทํางานไดตรงกับความตองการของผูใช มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูลและการประชาสัมพันธ เพื่อประโยชนสูงสุดแกบุคคลท่ัวไป และนักศึกษาสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสาขาวิทยาการคอมพวิเตอรมหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี
2.2 เพือ่ประเมินประสิทธิภาพการใชงานของระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

กาญจนบุร ี

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ที่ใชในงานวิจัย เปนกลุมผูใชงานระบบ แบงไดเปน 3 กลุม คือ 1) ผูดูแลระบบ 2) นักศึกษา สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งที่ยังศึกษาอยูและสําเร็จการศึกษาไปแลว และ 3) ผูใชงานทั่วไปที่สนใจขอมูลที่
เผยแพรโดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยในเบื้องตนเลือกทดสอบระบบกับกลุมตัวอยาง
แบบไมเจาะจง จํานวนท้ังสิ้น 20 คน (ผูดูแลระบบ 1 คน, นักศึกษา 15 คน และผูใชงานท่ัวไป 5 คน) 

3.2 การสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.2.1 ระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
พัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพดังนี้ 

3.2.1.1 ศึกษาระบบงานและรวบรวมขอมูล ศึกษาปญหาระบบงานเดิม โดยการสอบถามผูดูแลระบบ เพื่อพูดคุยถึง
ปญหาของการทํางานระบบเดิม แลวเก็บรวบรวมขอมูลความความตองการของผูใชที่อยากใหระบบใหมทําได จากนั้นนําไปวิเคราะห
และออกแบบ 

3.2.1.2 การวิเคราะห การออกแบบและพัฒนาระบบ วิเคราะหขั้นตอนการทํางานของระบบ เพื่อใหมีความ
สอดคลอง กับความตองการของผูใชงาน แลวนําไปใชในการพัฒนา ในชวงแรกของการดําเนินการจะมีการพัฒนาระบบตนแบบ เพ่ือ
ใชยืนยันความถูกตองกับผูดูแลระบบกอน โดยในข้ันตอนน้ีอาจจะพบวาความตองการบางสวนไมถูกตอง หรือขาดหายไป ตัวตนแบบ
ที่ใชจะสามารถวิเคราะหความตองการ และออกแบบระบบใหมไดถูกตอง เพื่อใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูใชมากขึ้น 
โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
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1) ออกแบบฐานขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากการวิเคราะหในข้ันตอน
ที่ 2 นํามาออกแบบฐานขอมูล โดยแผนภาพบริบท (Context Diagram) แบบจําลองของฐานขอมูล (ER Diagram) และฐานขอมูล 
(Database) ตามหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ ในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาฐานขอมูล  

แผนภาพท่ี 1: แผนภาพบริบทระบบจัดการขอมลูสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

จากแผนภาพที่ 1 เริ่มจากผูดูแลระบบสามารถจัดขอมูลที่สําคัญคือ ขอมูลของอาจารย ขอมูลหลักสูตร และขอมูล
ปริญญานิพนธ โดยจัดการผานเว็บแอปพลิเคชัน ถัดมาเปนนักศึกษาสามารถจัดขอมูลคือ กรอกขอมูลนักศึกษา ขอมูลศิษยเกาซึ่ง
เปนกรอกประวัติการทํางาน และจัดการขอมูลปริญญานิพนธของตัวเอง สุดทายบุคลทั่วไปสามารถคนหาขอมูลหลักสูตร ขอมูล
ปริญญานิพนธ และดูประวัติการทํางานของศิษยเกาได  

แผนภาพท่ี 2: แบบจําลองของฐานขอมูลระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 

จากแผนภาพที่ 2 เปนการออกแบบระบบฐานขอมูลหลักประกอบไปดวย แฟมหลัก 3 ตาราง คือ นักศึกษา อาจารย 
และหลักสูตรอบรม แฟมรายการ 3 ตาราง คือ  ปริญญานิพนธ ประวัติการทํางาน และรุนหลักสูตร  โดยแตละแฟมมีความสัมพันธ
กันดังนี้ นักศึกษาแตละคนสามารถกรอกประวัติการทํางานไดหลายรายการ รวมทั้งปริญญานิพนธ  อาจารยแตละคนสามารถเปนท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธไดหลายรายการ สวนหลักสูตรอบรมเปดอบรมไดหลายรุน และอาจารยแตละคนสอนไดหลายหลักสูตร 

ระบบจัดการขอมูล 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จัดการขอมูลอาจารย 

จดัการขอมูลหลกัสูตร 
จัดการขอมูลปริญญานิพนธ 

แสดงขอมูลอาจารย 
แสดงขอมูลหลักสูตร 
แสดงขอมูลปริญญานิพนธ 

จัดการขอมูลนกัศึกษา 
จัดการขอมูลศิษยเกา 
จัดการขอมูลปริญญานิพนธ 

แสดงขอมูลนักศึกษา 
แสดงประวัติการทํางาน 

แสดงขอมูลปริญญานิพนธ 

คนขอมูลหลักสูตร 
คนขอมูลปริญญานิพนธ 

คนขอมูลศิษยเกา 

แสดงขอมูลหลักสูตร 
แสดงขอมูลปริญญานิพนธ 
แสดงขอมูลศิษยเกา 

ผูดูแลระบบ 
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2) พัฒนาระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการพัฒนาระบบ
จัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไดแบงการทํางานออกเปน 4 ระบบ คือ 1) ระบบจัดการ
นักศึกษา 2) ระบบจัดการปริญญานิพนธ 3) ระบบจัดการศิษยเกา 4) ระบบประชาสัมพันธ ซึ่งการทํางานแตละระบบจะแบงต าม
ผูใชงาน คือ บุคคลท่ัวไป นักศึกษา และผูดูแลระบบ ซึ่งมีสิทธิ์การเขาถึงเพื่อจัดการขอมูลแตกตางกัน 

3.2.2 แบบประเมินคุณภาพประเภทแบบสอบถาม 
แบบประเมินของระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดทําโดยใชมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ จาก 1 ถึง 5 โดย 1 คือ พึงพอใจในประเด็นขอคําถามในระดับนอยที่สุด และ 5 คือระดับมาก
ที่สุด โดยแบงการทดสอบหาประสิทธิภาพออกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานการใชงานของระบบ  2) ดานการออกแบบระบบ 3) ดาน
ประสิทธิภาพของระบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําคาเฉลี่ยที่ไดเทียบกับเกณฑในการพิจารณา
แบงระดับความคิดเห็นดวยการหาชวงกวางของอันตรภาคช้ัน  (class interval) โดยการคํานวณ ชวงกวางระหวางช้ันตามหลักการ
หาคาพิสัย จากหลักเกณฑดังกลาว (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

4. ผลการวิจัย
ผลที่ไดจากงานวิจัยครั้งนี้แบงไดเปน 2 สวนคือ 1) ระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ที่เกิดจากการศึกษา ออกแบบและพัฒนาตามหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ และ 2) 
ผลประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาข้ึน แบงไดเปน 3 ดาน คือ ดานความปลอดภัย ดานการใชงานของระบบ และดาน
ประสิทธิภาพของระบบ รายละเอียดอธิบายไวดังน้ี 

4.1 ระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

 เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบงสิทธ์ิผูเขาใชงานเปน 
3 ระดับ คือ 1) บุคคลทั่วไป 2) นักศึกษา และ 3) ผูดูแลระบบ โดยผูใชงานแตละระดับสามารถเขาถึงและจัดการขอมูลแตกตางกัน
ไป โดยเมื่อเริ่มตนเขาสูหนาหลักผูใชทุกคนจะเห็นหนาจอเหมือนกัน (ภาพที่ 1) ซึ่งผูใชสามารถล็อกอินเพื่อเขาสูการใชงาน ตาม
ระดับของตนเองไดโดยคลิกท่ี ‘เขาสูระบบ’ ที่มุมบนดานขวามือของจอภาพ  

4.1.1 ระดับบุคคลท่ัวไป 
เมื่อผูใชงานท่ัวไปเขาสูเว็บไซต จะปรากฏหนาหลัก (ภาพที่ 1) ซึ่งผูใชสามารถเรียกดูขอมูลที่ประชาสัมพันธตามแถบเมนู

ดานบนที่ประกอบดวย 1) หนาหลัก 2) บุคลากร 3) ผลงานนักศึกษา 4) หลักสูตรสาขา 6) ติดตอสอบถาม หรือสามารถคลิกท่ีภาพ
ดานลาง เพื่อเขาถึงเมนูตางๆ อาทิ นักศึกษา บุคลากร หลักสูตรการสอน และสมัครเรียน เพื่อดูขอมูลที่ตองการ ไดอีกทางหน่ึง 
ตัวอยางหนาจอแสดงผลของการเรียนดูขอมูลตางๆ ขางตน  

4.1.2 ระดับนกัศึกษา 
เมื่อผูใชล็อกอินเขาสูระบบโดยสิทธิการเขาถึงเปนนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สามารถเขาสูระบบไดทันทีถาเคย

สมัครสมาชิกไว แตถานักศึกษายังไมเปนสมาชิกสามารถสมัครสมาชิกในแถบเมนูการสมัครสมาชิก โดยในสวนนี้นักศึกษาสามารถ 
“จัดการขอมูลปริญญานิพนธ” และ “จัดการขอมูลการทํางาน” ของตนเอง รวมถึงเขาไปดูขอมูลอื่นๆ ที่คนทั่วไปสามารถเขาชมได 
อาทิ ผลงานนักศึกษา จํานวนสมาชิก  
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4.1.3 ระดับผูดูแลระบบ 

เมื่อผูใชล็อกอินเขาสูระบบโดยสิทธิการเขาถึงเปนผูดูแลระบบ จะเขาสูหนาของผูดูแลระบบท่ีแสดงผลคลายคลึงกับของ
นักศึกษา (ภาพท่ี 4) แตกตางท่ีเมนูการจัดการขอมูลดานซายของหนาจอ  ผูดูแลระบบสามารถเขาถึงขอมูลทุกอยางที่ผูใชทั่วไปและ
ผูใชที่เปนนักศึกษาสามารถทําได มีสิทธิสูงสุดในการจัดการระบบ ฟงกชันการทํางานที่ผูดูแลระบบจัดการขอมูลไดมีดังนี้ คือ 1) 
กลับสู “หนาหลัก” (ซึ่งถาคลิกเลือกจะแสดงผลขอมูลดังภาพท่ี 1) 2) “จัดการขอมูลนักศึกษา” 3) “จัดการขอมูลอาจารย” 4) 
“จัดการขอมูลปริญญานิพนธ” 5) “จัดการขอมูลหลักสูตรอบรม” 7) “รายงานขอมูล”  

ภาพท่ี 1 หนาแรกของเว็บไซตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาพท่ี 2 หนาหลักสําหรับผูใชที่เปนนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

4.2 ผลการประเมินผลคุณภาพของระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน 

จากการนําระบบจัดการขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ไปทดลองใชงานจริงและ
ประเมินผลแบบตอบแบบสอบถามเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบ จากผูใชงาน 3 กลุม คือ ผูใชงานท่ัวไป (4 คน) นักศึกษา (15 
คน) และผูดูแลระบบ (1 คน) ผลการทดสอบระบบ 3 ดาน แสดงดังตารางที่ 1-3 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินดานการใชงานระบบ 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ระบบมีการบริหารจัดการขอมูลสําหรับการทํางานท่ีเหมาะสม 4.15 0.75 ดี 
ระบบสามารถสืบคนขอมูลไดอยางเหมาะสม 4.20 0.62 ดี 
ระบบสามารถรองรับการใชงานไดตามวัตถุประสงค 3.95 0.69 ดี 
ระบบสามารถออกรายงานที่ตรงกับความตองการ 4.05 0.69 ดี 
คาเฉลี่ยของการประเมินดานการใชงานระบบ 4.09 0.66 ดี 

ผลประเมินดานการใชงานระบบ (ตารางท่ี 1) แสดงใหเห็นวา ผูใชพอใจที่ระบบสามารถสืบคนขอมูลไดอยางเหมาะสม 
บริหารจัดการขอมูล ออกรายงาน ตลอดจนรองรับการใชงานไดในระดับดี ท้ังในภาพรวมและรายดานทุกประเด็นในระดับดีเชนกัน 
โดยมีคาเฉลี่ยระหวา 3.95-4.20 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินดานการออกแบบระบบ 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ระบบมีการออกแบบใหสามารถใชงานไดงาย สะดวกไมซับซอน 4.45 0.69 ดี 
ระบบมีการออกแบบใชสื่อท่ีเหมาะสมตอการใชงาน 4.10 0.79 ดี 
ระบบมีการจัดวางตําแหนงการแสดงผลท่ีเหมาะสม 4.05 0.89 ดี 
ระบบมีความยืดหยุนรองรับการใชงานไดอยางเหมาะสม 4.00 0.79 ดี 
คาเฉลี่ยของการประเมินดานการออกแบบระบบ 4.15 0.79 ดี 

ผลประเมินดานการออกแบบระบบ (ตารางท่ี 2) แสดงใหเห็นวา ผูใชพอใจท่ีระบบสามารถใชงานไดงาย สะดวกไมซับซอน
ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ใชสื่อที่เหมาะสม จัดวางตําแหนงการแสดงผลเหมาะสม และมีความยืดหยุน รองรับการใชงานไดใน
ระดับดี ท้ังในภาพรวมและรายดานทุกประเด็นในระดับดีเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 4.00-4.45 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ 

รายการ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 
ระบบสามารถประมวลผลไดอยางถูกตอง 4.40 0.68 ดี 
ระบบมีความเหมาะสมในการตอบสนองในการทํางาน 4.20 0.62 ดี 
ระบบมีความเหมาะสมในการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงการทํางาน 4.10 0.64 ดี 
ระบบมีการทํางานไดครบถวนตามกรอบความตองการของผูใช 4.10 0.79 ดี 
ระบบสามารถชวยใหผูใชเกิดความสะดวกเพิ่มขึ้น 4.00 0.79 ดี 
ระบบสามารถชวยผูใชติดตามผลการดําเนินงานได 4.00 0.79 ดี 
คาเฉลี่ยของการประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ 4.13 0.72 ดี 
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ผลประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ (ตารางที่ 3) แสดงใหเห็นวา ผูใชพอใจที่ระบบสามารถใชงานไดงาย สะดวกไม
ซับซอนในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ใชสื่อท่ีเหมาะสม จัดวางตําแหนงการแสดงผลเหมาะสม และมีความยืดหยุน รองรับการใชงาน
ไดในระดับดี ท้ังในภาพรวมและรายดานทุกประเด็นในระดับดีเชนกัน โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 4.00-4.40 

5. สรปุผลการวิจัย
ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   ชวยในการบริหารจัดการ

ขอมูลและการประชาสัมพันธ แกไขปญหาจัดการขอมูลที่มีความซํ้าซอน และการสูญหายของขอมูลสารเทศ อํานวยความสะดวก
ดานขอมูลแกบุคคลทั่วไปและนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รูปแบบการพัฒนา ภาษาและ
เครื่องมือที่ใช ที่ใหผลสอดคลองกับงานวิจัยที่มีผูศึกษาไปกอนหนา (ณัฐพงศ พลสยม และอนุชา จาสิงห, 2561; ทิพวัลย แสนคํา 
และคณะ, 2561)  แสดงใหเห็นวาการใช ทฤษฎีของวงจรการพัฒนาระบบ เอเอสพีดอตเน็ต เอ็มวีซีควบคูไปกับวิชวลสตูดิโอ 2019 
ชวยใหระบบที่พัฒนาข้ึนทํางานไดจริง ตรงกับความตองการของผูใช แกปญหาความซ้ําซอนและการสูญหายของขอมูล (สมคิด นาม
สิงหษา และคณะ, 2561;  ทัชพงษ ปนแกว, 2563) และเม่ือพิจารณารวมกับผลประเมินจากผูทดลองใชระบบ 20 คน ผลการ
ประเมินแสดงใหเห็นวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีทุกดาน โดยเรียงตามลําดับผลการประเมิน สูงที่สุดคือดานการออกแบบ
ระบบ ( = 4.15, S.D. = 0.79) รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของระบบ ( = 4.13, S.D. = 0.72) และดานการใชงานระบบ (  

= 4.09, S.D. = 0.66) ตามลําดับ ชวยยืนยันวาระบบสามารถมีประสทิธิภาพและตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี 

6. ขอเสนอแนะ
เพื่อใหการใชงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรใชระบบเพื่อเก็บขอมูลผลงานระหวางภาคเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตช้ัน

ปแรก เพื่อใชเปนแหลงเก็บและเผยแพรผลงานของนักศึกษา ควรมีการกระตุนใหเขามาปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง และควรมีการ
สอบถามความพึงพอใจในการใชงานเพื่อใหสามารถปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับความตองการของผูใชไดมากยิ่งข้ึน สําหรับผูที่
ตองการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีหลักการคลายคลึงกัน สามารถเขามาทดลองใชงานหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7. เอกสารอางอิง
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สมคิด นามสิงหษา, ประยงค ฐิติธนานนท, และอุดมเดช ทาระหอม. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกวรรณ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน, 15(2), 21-31.  
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ประสิทธิภาพการรูจำภาษามือไทยโดยใชเครือขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 2 มิติ 
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

เอกบดินทร เกตุขาว* 
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email eakbodin.g@chandra.ac.th

(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

บทคัดยอ 
(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

ในบทความนี้ ไดเสนอการใช 2D Convolutional Neural Networks สำหรับการรูจำลักษณะทาทางภาษามือไทย โดย
ไดฝกเครือขายเชิงลึกแบบ end-to-end สำหรับการรับรูทาทางแบบตอเนื่อง ซึ่งเครือขายท่ีใชคือ 2D convolutions เพื่อดึงขอมูล
คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับลักษณะทาทางของภาษามือไทย โดยไดทำการออกแบบโมเดล 2D CNN และการสรางชุดขอมูลลักษณะ
ทาทางของภาษามือไทย ซึ่งใช 2D convolution และ pooling layers ชวยในการเรียนรู ความแตกตางของขอมูล โดยไดใช
ลักษณะทาทางภาษามือไทย จำนวน 3 ทาทาง คือ สวัสดี รัก และไมสบาย ทำการเลือกภาพทาทางละ 1000 ภาพรวม 3000 ภาพ
ในการเรียนรูและใชทาทางละ 100 ภาพรวมเปน 300 ในการทดสอบ โดยในการทดลองไดแสดงใหเห็นวาโมเดลที่ไดออกแบบ
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการรับรูทาทางอยางมาก ไดคาความแมนยำ (Accuracy) เปน 0.93 และไดคาการสูญเสีย (Loss) 
เปน 0. 27 ที่ไดรับจาก 2D CNNs ใชเวลาในการเรียนรูทั้งหมด 1 ช่ัวโมง 15 นาที 46 วินาที   
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

คำสำคัญ: เครือขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน 2 มิติ, การรูจำลักษณะทาทางภาษามือ, การเรียนรูเชิงลึก 
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Abstract 
(Line spacing 14 points) 

In this paper propose 2D Convolutional Neural Networks in Thai sign language recognition. Network was 

train by end-to-end for continuous gesture recognition. 2D convolutions was choose to extract features related 

to the gestures of Thai sign language. The design of the 2D CNN model and the generate of Thai sign language 

gesture data set, using 2D convolution and pooling layers, was used to train differentiation of the data. In 

experiment use 3 Thai sign language gestures: "Hello", "Love" and "Sick", 1000 images of each gesture, total 3000 

images were selected in training and used 100 images of each gesture, total of 300 images were selected to 

test. The experiment shown that the designed model can greatly enhance the gesture perception, accuracy 

value is 0.93 and loss value is 0.27 obtained from 2D CNNs. The total learn time is 1 hr 15 min 46 sec. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: 2D Convolution Neural Network, Sign Language Recognition, Deep Learning 

1. บทนำ
ลักษณะทาทางภาษามือไทยเปนรูปแบบธรรมชาติที่ใชในการสื่อสารของมนุษยท่ีมีความผิดปกติทางดานการไดยิน เพื่อให

ผูพิการทางการไดยินสามารถใชมือในการสื่อความหมายและถายทอดอารมณแทนการพูดหรือการสื่อสาร [1]  สำหรับการสื่อสาร
โดยใชภาษามือไทยจะใชลักษณะทาทางของมือท่ีทำเปนสัญลักษณ มีการเคลื่อนไหวมือ แขนและรางกาย และการแสดงความรูสึก
ทางใบหนาเพื่อชวยในการสื่อสารความคิดของผูที่ตองการสื่อสาร แตขอจำกัดทางดานการสื่อสารระหวางผูพิการทางการไดยินกับ
บุคคลทั่วไปยังมีอยูมาก มีเพียงผูพิการเองกับผูที่สนใจศึกษา หรือทำงานที่เกี่ยวของกับผูพิการทางการไดยินเทานั้น จึงทำใหยังคง
จำกัดในการสื่อสารกับผูพิการทางการไดยินดวยภาษามือ โดยในประเทศไทยนั้นพบวาผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 
278,550 คน คิดเปนรอยละ 17.78 จากจำนวนผูพิการทั้งหมด 1,568,847 คน  

ปจจุบันความกาวหนาทางดาน Computer vision ไดพัฒนาไปอยางตอเนื่อง โดยนักวิจัยไดรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีให
เขามามีสวนชวยในการอำนวยความสะดวกใหกับผู พิการหรือชวยใหมนุษยสามารถปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรได ( Human 

Computer Interaction) [2] ซึ่งการรูจำ (Recognition) ก็เปนอีกหนึ่งวิธีการในการใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูพฤติกรรมของ
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มนุษยได และความทาทายที่ตองการใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจภาษาธรรมชาติมากขึ้น ทำใหเปนขอดีในการนำระบบการรูจำ
เขามามีสวนชวย เพ่ือใหผูที่มีความบกพรองทางการไดยินสามารถท่ีจะทำการติดตอสื่อสารกับบุคคลโดยทั่วไปได   

จากการศึกษาพบวามีงานวิจัยเกี่ยวกับการรูจำลักษณะทาทางของภาษามือนั้นแบงเปนสองวิธีที่นิยมใช คือ ใชเทคนิค
วิธีการแบบ Vision base และเทคนิควิธีการแบบ Sensor base ซึ่งขอดีของการใช Vision base คือ ไมจำเปนตองมีอุปกรณที่
ซับซอนมาก เนนการคำนวณเปนหลัก อุปกรณที่ใช เชน กลองดิจิทัล Kinect Sensor หรือ Leap Motion เปนตน โดยขอมูลจะได
จากกลองดิจิทัล จากนั้นนำขอมูลไปทำการคำนวณที่ซับซอน มีการปรับปรุงภาพในการประมวลผลเบื้องตน เพื่อทำการคัดแยก
คุณลักษณะเฉพาะที่ตองใชในกระบวนการรูจำ สวนการใช Sensor base จะเปนการใชอุปกรณเซ็นเซอรเขามาใชงานต้ังแตขั้นตอน
การรับขอมูลดิบที่สงตรงจากอุปกรณเซ็นเซอร เชน การใชเซ็นเซอร Data Glove [3] หรือการใชสัญญาณ Surface EMG [4] เปน
ตน เพื่อนำขอมูลดิบที่ไดไปประมวลในกระบวนการรูจำตอไป  

สำหรับเทคนิคในการรูจำ สามารถแบงกลุมไดเปน 5 กลุม [5]  คือ เทคนิคแบบใชขั้นตอนวิธีในการคำนวณทางตรรกะใน
การเรียนรู  เชน การใช Decision trees เปนตน เทคนิคแบบใชขั ้นตอนวิธีในการรับรู เพื ่อการเรียนรู  เปนการเรียนรู โดยใช
ปญญาประดิษฐ เชน การใช Artificial Neural Networks (ANN) เปนตน เทคนิคแบบใชขั้นตอนวิธีทางสถิติสำหรับการเรียนรู เชน 
การใช k-nearest neighbors (kNN) เปนตน เทคนิคแบบใช Support Vector Machines ซึ่งจะใช Support Vector Machines 

ในการเรียนรูเพื่อการรูจำหรือใชรวมกับ Hidden Makov Model (HMM) ในการรูจำไดอยางมีประสิทธิภาพ และสุดทาย เทคนิค
แบบใชการรูจำเชิงลึก อาทิเชน การใช  Convolutional Neural Networks (CNNs) และการใช Recurrent Neural Network 

(RNN)  เปนตน  
จากการศึกษาพบวาปจจุบันการรูจำลักษณะทาทางของภาษามือไทยยังมีขอจำกัด คือยังไมมีงานวิจัยที่สามารถนำมา

พัฒนาเปนนวัตกรรมที่สามารถทำการแปลภาษามือใหคนปกติสามารถเขาใจได ในการแปลลักษณะทาทางมาเปนขอความหรือ
คำพูด อีกทั้งทางดานของภาษาและการรูจำลักษณะทาทางของภาษามือดวยคอมพิวเตอรที่จะทำใหเทคโนโลยีสามารถเขาใจภาษา
หรือสื่อสารไดยังมีความทาทายอยางยิ่งในปจจุบัน ประกอบกับวิธีการเรียนรูแบบลึกไดกลายเปนทางออกท่ีเปนไปไดสำหรบัการรบัรู
ทาทาง ในชวงไมกี่ปที่ผานมาการใชเครือขาย Neural Network (CNN) แบบ Convolutional ไดประสบความสำเร็จในการรับมือ
กับความทาทายในการรับรูทาทาง [6] ดังนั้นบทความนี้เราเสนอการใช 2D Convolutional Neural Networks สำหรับการรูจำ
ลักษณะทาทางภาษามือไทยที่เปนอิสระของผูใชแบบตอเนื่อง เพื่อหาประสิทธิภาพดีที่สุดในการทดลองตางๆ เพื่อประเมินผลของ
การเรียนรูเชิงลึกโดยใชแบบจำลองท่ีไดรับการฝกลวงหนาในชุดขอมูลท่ีแตกตางกัน  

โดยสวนที่เหลือของบทความนี้ ไดจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินงานงานดังตอไปนี้ ทำการอธิบายแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการรูจำลักษณะทาทางของภาษามือไทยและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสวนที่ 2 จากนั้นทำการแสดงผลกระบวนการในการ
ดำเนินงานและผลการประเมินประสิทธิภาพของการทดลองในสวนท่ี 3 และสวนท่ี 4 สุดทายทำการสรุปผลการทดลองในสวนท่ี 5 

2. ทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ

2.1 การรูจำลักษณะทาทางของภาษามือไทย (Thai Sign Language Recognition) 

ภาษามือไทยเปนภาษาที่ใชลักษณะทาทางของมือในการสื่อสารของผูที ่มีความบกพรองทางการไดยิน [ 7] เพื่อการ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นของคนไทย เพือ่ใชสื่อสารของคนหูหนวกหรือผูที่มีความบกพรองทางการไดยินท่ีตางจากการสื่อสารของบุคคล
ทั่วไปที่มีความเปนปกติ ซึ่งการเรียนรูภาษาของคนปกติจะรับรูภาษาโดยอาศัยการพูดและการรับฟงในการสนทนาระหวางกัน แต
คนหูหนวกหรือผูที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้นไมสามารถที่จะใชโสตประสาทเหลานั้นได ดังนั้นภาษามือไทยจึงเปนภาษาใน
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การสื่อสารที่สำคัญอยางยิ่งของคนหูหนวกหรือผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยภาษามือจะใชลักษณะทาทางของมือ การ
เคลื่อนไหวของมือ ตำแหนงของทามือ สีหนา และกิริยาทาทางประกอบในการสื่อความหมายแทนการถายทอดเปนคำพูด ซึ่งเปน
คำเฉพาะของคนไทยท่ีข้ึนอยูกับองคประกอบดานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและลักษณะภมูิศาสตรของประเทศไทย 

สำหรับภาษามือนั้นมีองคประกอบหลักๆ ที่ประกอบดวย 5 องคประกอบท่ีสำคัญ ไดแก รูปมือ (Hand Shape) ตำแหนง
ของมือ (Location) การเคลื่อนไหวของมือ (Movement) ทิศทางของฝามือ (Palm Orientation) และการแสดงออกทางสีหนา 
(Facial Expression) แสดงไดดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 การใชภาษามือสำหรับสือ่สาร 
ที่มา: T. Matsuo, Y. Shirai and N. Shimada, 2008 

การรูจำลักษณะทาทางของภาษามือ คือ การทำใหคอมพิวเตอรสามารถรับรูความหมายของลักษณะทาทางที่มนุษยจะ
สามารถตอบโตกับคอมพิวเตอรไดโดยใชภาษาธรรมชาติ มีนักวิจัยไดทำการศึกษาคนควาวิธีการตางๆ เพื ่อหาวิธีการหรือ
กระบวนการในการใหคอมพิวเตอรสามารถปฏิสัมพันธกับมนุษยได อาทิเชน การใช Support Vector Machine ในการรูจำการ
สะกดคำของนิ้วมือขางเดียวแบบคงที่ของภาษามืออเมริกัน การรูจำทาทางมือแบบไดนามิกจากรูปแบบมือหมุนวน [ 9] การรูจำ
ตัวอักษรภาษาอเมริกันโดยใช Microsoft Kinect [10] เปนตน ซึ่งในบทความน้ีจะเนนไปที่การรูจำลักษณะทาทางของภาษามือของ
ผูที่มีความบกพรองทางการไดยิน ในการรูจำโดยทั่วไปนั้นในขั้นตอนแรกของการรูจำลักษณะทาทางเปนขั้นตอนการประมวลผล
ขอมูลเบื้องตน (Preprocessing) โดยจะทำการนำเขาขอมูลลักษณะทาทางเขาสูระบบ จากนั้นขอมูลที่ไดก็จะเขาสูขั้นตอนของการ
คัดแยกคุณลักษณะของทาทางมือที่สำคัญ (Gesture Feature) เพื่อคัดเลือกคุณลักษณะที่มีลักษณะพิเศษและเปนเอกลักษณ
เฉพาะไดอยางชัดเจน วาเปนทาทางที่ใหความหมายอะไร เพื่อนำมาใชในการฝกในระบบ จากนั้นก็จะนำขอมูลที่ไดสงตอไปยัง
ขั้นตอนการแยกแยะคุณลักษณะ (Classification) เพื่อทำการรูจำลักษณะทาทางของมือ  

2.2 CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS  

โครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเปนโครงขายประสาทเทียมที่นิยมมากในการรูจำรูปภาพและ โครงขายประสาท
เทียมนี้จำลองมาจากการทำงานของสมองมนุษย [11] โดยโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันเปนโครงขายประสาทเทียมที่มี
การรูจำแบบตองมีการสอน (Supervised Learning) โครงขายประสาทเทียมจึงจะรูจำลักษณะเฉพาะของวัตถุตางๆได โครงขาย
ประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันมีสวนประกอบหลายชั้น ทำงานรวมกันเปนโครงขายใหญ ขอมูลนำเขาจะใชคาพิกเซลโดยตรง โดย
ไมตองผานกระบวนการหาฟเจอร โดยโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันใชหาฟเจอรแบบอัตโนมัติได ในแตละชั้น (Layer) 

ของโครงขายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน  
สำหรับ 2D Convolutional Neural Networks ขอมูลอินพุตจะถกูรวมเขากับ Kernels แบบ 2D โดยการคอนโวลูชันที่

เกิดขึ้นโดยการคำนวณผลรวมของผลคูณระหวางขอมูลอินพุตและเคอรเนล ซึ่งเคอรเนลจะครอบคลุมเหนื อขอมูลอินพุตเพื่อ
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ครอบคลุมมิติเชิงพื้นที่เต็มรูปแบบ คุณสมบัติการคอนโวเลทท่ีผานฟงกช่ันการเปดใชงาน (activation function)เพื่อแนะนำโมเดล
แบบไมเชิงเสน ใน 2D Convolution คา activation ที่ตำแหนงเชิงพื้นที่ (x, y) ใน j ที่แมปคุณลักษณะของเลเยอร i แสดง โดยคา 
v x, y i, j ถูกสรางโดยใช สมการตอไปนี้ [12] 

(1)

โดยที่ φ คือ activation function สวน  คือพารามิเตอรทีมีความเอนเอียง (bias) สำหรับ j ที่แมปคุณลักษณะ
ของเลเยอร i, คา คือจำนวนของแมปคุณลักษณะในเลเยอร (l - 1) และความลึกของเคอรเนล  สำหรับ j ที่แมป
คุณลักษณะของเลเยอร i คา 2γ + 1 คือความกวางของเคอรเนล คา 2δ + 1 คือความสูงของเคอรเนลและ  คือคาของ
น้ำหนักพารามิเตอร j ที่แมปคุณลักษณะของเลเยอร i 

3. ขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย

ในบทความนี้ทำการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในการรูจำโดยใช 2D Convolutional Neural Networks สำหรับการ
รูจำลักษณะทาทางภาษามือไทยที่เปนอิสระของผูใชแบบตอเนื่อง โดยผูวิจัยไดทำการออกแบบการทดลองโดยใชเครื่องมือ คือ 
หนวยประมวลผลขอมูล (CPU) เปน Intel(R) Core(TM) i5-4200M 2.50 GHz ระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home Single 

Language 64 bit หนวยความจำหลัก (RAM) 8.00 GB และเลือกใช Anaconda3.0, และภาษา Python สำหรับการประมวลผล
หาประสิทธิภาพในการรูจำโดยใช 2D Convolutional Neural Networks สำหรับการรูจำลักษณะทาทางภาษามือไทยท่ีเปนอิสระ
ของผูใชแบบตอเนื่อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเร่ิมตนจากการเตรยีมชุดขอมูล (Data Set) ภาพลักษณะทาทางของภาษามือไทย 
ผูวิจัยไดเลือกใชลักษณะทาทางภาษามือไทย 3 ทาทาง คือทามือ “สวัสดี”, ทามือ “รัก” และทามือ “ไมสบาย” เพื่อใชในการฝก
จำนวน 3,000 ภาพ(ทาทางละ 1,000 ภาพ) สำหรับการเรียนรู  และอีก 300 ภาพ (ทาทางละ 100 ภาพ) ในการทดสอบ โดยเปน
ภาพที่ไดจากกลองดิจิทัลที่มีขนาดของภาพเปน 100*78 ผานการแปลงใหอยูในรูประดับสีเทาโดยใชการกรองคุณลักษณะทาทาง
แบบ Threshold ซึ่งภาพลักษณะทาทางภาษามือไทยที่ใชทดลองเปนชุดขอมูลที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเองดวยการถายลักษณะทาทาง
ภาษามือไทยตางๆ ที่เปนภาพฝก 3,000 ภาพและภาพทดสอบอีก 300 ภาพ โดยใชบุคคลแสดงทาทางเพียงคนเดียว แสดงไดดัง
ภาพที่ 2   

ภาพท่ี 2 ทาทางภาษามือไทยท่ีใชในการฝกและทดสอบ 

เมื่อไดชุดขอมูลภาพลักษณะทาทางภาษามือไทยเรียบรอยแลว จากนั้นนำชุดขอมูลที่ไดมาทำการสกัดคุณลักษณะ 
(feature extraction) ของภาพทาทางตางๆ โดยการแปลงใหอยูในภาพแบบระดับสีเทาและใชการกรองคุณลักษณะทาทางแบบ 
Threshold ทำใหไดภาพคุณลักษณะที่ตองการ แสดงไดดังภาพท่ี 3 เพื่อใชในการเรียนรูของระบบรูจำตอไป 
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ภาพท่ี 3 คุณลักษณะทาทางภาษามือไทยที่ใชทดลอง 

จากนั้นผูวิจัยไดทำการออกแบบเครือขายประสาทแบบ Convolutional โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ช้ัน Input data ใช shape [None, 78, 100, 1]

2. ช้ันท่ีซอนแรกคือช้ันแบบ Convolutional เรียกวา Convolution2D เลเยอรมี แมปคุณลักษณะเปน 32 ซึ่งมีขนาด 3
× 3 และใชฟงกชัน activation แบบ 'relu' 

3. ถัดไปทำการกำหนดเลเยอรการรวมที่ใชเวลาสูงสุดที่เรียกวา MaxPooling2D มีการกำหนดคาดวยขนาดพูล 2 × 2

4. ช้ันท่ีซอนท่ีสองใช Convolution2D เลเยอร มี แมปเปน 64 ซึ่งมีขนาด 3 × 3 และใชฟงกชัน activation แบบ 'relu'

5. ถัดไปทำการกำหนดเลเยอร MaxPooling2D มีการกำหนดคาดวยขนาดพูล 2 × 2

6. ชั ้นที ่ซ อนที ่สามใช Convolution2D เลเยอร มี แมปคุณลักษณะเปน 128 ซึ ่งมีขนาด 3 × 3 และใชฟงกชัน
activation แบบ 'relu' 

7. ถัดไปทำการกำหนดเลเยอร MaxPooling2D มีการกำหนดคาดวยขนาดพูล 2 × 2

8. ชั้นที่ซอนที่สี่ใช Convolution2D เลเยอร มี แมปคุณลักษณะเปน 64 ซึ่งมีขนาด 3 × 3 และใชฟงกชัน activation

แบบ 'relu' 

9. ถดัไปทำการกำหนดเลเยอร MaxPooling2D มีการกำหนดคาดวยขนาดพูล 2 × 2

10. ช้ันท่ีซอนท่ีหาใช Convolution2D เลเยอร มี แมปคุณลักษณะเปน 32 ซึ่งมีขนาด 3 × 3 และใชฟงกชัน activation

แบบ 'relu' 

11. ถัดไปทำการกำหนดเลเยอร MaxPooling2D มีการกำหนดคาดวยขนาดพูล 2 × 2

12. ชั้นถัดไปเปน fully_connected เลเยอร ชั้นเชื่อมตออยางเต็มที่กับ 1024 เซลลและใชฟงกชัน activation แบบ
'relu' 

13. ชั้นถัดไปคือชั้นการจัดระเบียบโดยใช dropout เรียกวา Dropout มีการกำหนดคาใหสุมเลือก 80% ของเซลล
ประสาทในเลเยอร 

14. สุดทายเลเยอรเอาทพุทเปน fully_connected เลเยอร ชั ้นเชื ่อมตออยางเต็มที ่กับ 3 คลาสและใชฟงกชัน
activation แบบ 'softmax' เพื่อสรางการคาดการณที่นาจะเปนไปไดสำหรับแตละคลาส 

โดยแบบจำลองได ร ับการฝ กโดยใช การส ูญเส ียลอการ ิท ึมและอ ัลกอร ิธ ึมการไล ระด ับส ีแบบ ADAM ใช  
learning_rate=0.001 ทำการประเมินแบบจำลองดวย perceptron หลายชั้น เปน CNN ที่มีแบบจำลองมขีนาดพอดีกับ epochs 

50 รอบ ท่ีมีการอัปเดต batch ทุกๆ 100 ภาพ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 สถาปตยกรรมโมเดล 2DCNN ที่ใชในการทดลอง 

จากนั้นขั้นตอนสุดทายเปนการทดลองโดยทำการทดสอบประสิทธิภาพความถูกตองในการรูจำลักษณะทาทางภาษามือ
ไทย เพื่อทดสอบโมเดลที่ไดทำการออกแบบ โดยการใชชุดขอมูลลักษณะทาทางของภาษามือไทย เพื่อทำการแยกแยะคุณลักษณะ
ทาทางภาษามือไทยที่มีความหมายที่ถูกตอง จากนั้นทำการวิเคราะหผลและคำนวณประสิทธิภาพในการทำงานของโมเดลและ
สรุปผลการทดลอง 

การวัดประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบความแมนยำในงานวิจัยนี้ใชการวัดคาความแมนยำ (Accuracy) เปนคาที่ไดจาก
วิธีการทดลองเพื่อแยกแยะคุณลักษณะทาทางของภาษามือไทย (Classification) โดยคิดเปนคารอยละ (%) ใชสูตรการคำนวณ 
ดังนี ้

 

โดยที่   คือ  คาท่ีแยกแยะคุณลักษณะไดถูกตองเชิงบวก 

  คือ  คาท่ีแยกแยะคุณลักษณะไดถูกตองเชิงลบ 
 คือ  คาท่ีแยกแยะคุณลักษณะไดผิดพลาดเชิงบวก 

 คือ  คาท่ีแยกแยะคุณลักษณะไดผิดพลาดเชิงลบ 

4. ผลการทดลอง

ในสวนนี ้จะแสดงผลจากการรู จำลักษณะทาทางของภาษามือโดยใชการเร ียนร ู เช ิงล ึก ซึ ่งใชอัลกอริทึม 2 D 

Convolutional Neural Networks รวมกับการใชงานกลองดิจิทัล ที่ใหภาพ RGB และทดลองกับทาทางตางๆ จำนวน 3 ทาทาง 
คือ ทาทาง “สวัสดี” ทาทาง “รัก” และทาทาง “ไมสบาย” โดยการทดลองแสดงประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการแยกแยะเพื่อ
การรู จำลักษณะทาทางของภาษามือไทย โดยสามารถผลการออกแบบโมเดล 2D Convolutional Neural Networks โดยใช 
TensorBoard ที่ผูวิจัยไดออกแบบเพื่อการเรียนรู ซึ่งผลจากการเรียนรู ไดคาความแมนยำ (Accuracy) เปน 0.93 และไดคาการ
สูญเสีย (Loss) เปน 0. 27 ใชเวลาในการเรียนรูทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที 46 วินาที สามารถแสดงผลการทดลอง ไดดังภาพที่ 5 
ซึ่งเปนผลลัพธจากการประมวลที่ไดจาก TensorBoard  
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ภาพท่ี 5 ผลคาความแมนยำและการสญูเสยี 

จากภาพท่ี 5 แสดงใหเห็นวาผลของขอมูลเกี่ยวกับความถูกตองตามการฝกท่ีสามารถมองเห็นสะทอนขอมูลการฝกในการ
ปรับปรุงที่สำคัญในประสิทธิภาพการรับรูในการทำซ้ำทั้งหมดตามที่คาดไวสำหรับการรับรูทาทาง ซึ่งเมื่อมีการเรียนรูเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพความถูกตองในการรูจำก็จะมีเพิ่มมากขึ้น โดยเลเยอรมีผลอยางมากตอการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหนักในเครือขายแบบ
ลึกและการปรับปรุงแผนท่ีความลึกท่ีดีขึ้นจากลำดับความลึกและแยกแยะโดยใช 2D Convolutional Neural Networks เม่ือเมื่อ
ทำการฝกวิธีการเรียนรูอยางสมบูรณ และจะดียิ่งขึ้นเมื่อมีขอมูลการฝกมากขึ้น โดยชั้น fully connected ในการจำแนกสามารถ
แยกแยะไดอยางมีประสิทธิภาพแมวาลักษณะทาทางของชุดขอมูลที่ผานการฝกจะมีความแตกตางกันอยางมากก็ตาม การเลือกใช 
weight อยางรอบคอบก็จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพไดเปนอยางมากดวยเชนกัน โดยแสดงคาความแมนยำ (Accuracy) และ
คาการสูญเสีย (Loss) ในการทดสอบสรางแบบจำลองจะเห็นวาการเรียนรูในแตละรอบ (Round) มีคาความแมนยำที่แตกตางกัน 
โดยผลการทดลองสรางแบบจำลองไดคาความแมนยําสูงสุดคือ 93.00% แสดงถึงประสิทธิภาพในการจําแนกลักษณะทาทางของ
ภาษามือไทย โดยใชวิธี Deep Learning ดวยอัลกอริทึม 2DCNN ซึ่งเปนการประยุกตใชลักษณะทาทางของภาษาไทยและนำ
เทคนิควิธีการ Deep Learning โดยใช 2DCNN มาเรียนรูภาษามือไทย เพื่อพัฒนาตอยอดไปเปนนวัตกรรมสำหรับการแปลลักษณะ
ทาทางของภาษามือออกมาเปนคำพูดหรือตัวอักษรแบบเรียลไทมตอไป 

5. สรุปผลการทดลองและการอภิปรายผล

ในการศึกษาครั้งนี้ ไดเสนอการใช 2D Convolutional Neural Networks (2D CNNs) กับปญหาการรับรูทาทางของ
ภาษามือไทย โดยทำการหาประสิทธิภาพความถูกตองในการรูจำลักษณะทาทางของภาษามือไทย โดยสิ่งที่เสนอสำหรับงานนี้ คือ
การออกแบบโมเดล 2D CNN และการสรางชุดขอมูลลักษณะทาทางของภาษามือไทย ซึ่งใช 2D convolution และ pooling 

layers ชวยในการเรียนรู ความแตกตางของขอมูล ในการทดลองไดแสดงใหเห็นวาโมเดลที ่ไดออกแบบสามารถชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรับรูทาทางอยางมาก ไดคาความแมนยำ (Accuracy) เปน 0.93 และไดคาการสูญเสีย (Loss) เปน 0. 27 ที่ไดรับ
จาก 2D CNNs ใชเวลาในการเรียนรูเพื่อการเรียนรูทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที 46 วินาที และจะดีขึ้นเมื่อมีขอมูลการฝกมากขึ้น 
สำหรับชั้น fully connected ในการจำแนกถึงแมวาลักษณะทาทางของชุดขอมูลที่ผานการฝกจะแตกตางกันก็ตาม ถา layers 

ตองถูกเตรียมใชงานตั้งแตเริ่มตนการเลือกใช weight อยางรอบคอบก็จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพไดเปนอยางมาก และการ
ใชวิธี Deep Learning ดวยอัลกอริทึม 2DCNN ในการประมวลผลภาพเพื่อสรางแบบจำลอง โดยผลการสรางแบบจำลองแสดงคา
ความแมนยำสูงสุดคือ 93.00% แสดงถึงประสิทธิภาพในการสรางแบบจำลองเพื่อจำแนกคุณลักษณะทาทางของภาษามือไทยดวย
วิธี Deep Learning สอดคลองกับงานวิจัย [6] ที่แสดงใหเห็นวาการประยุกตใชวิธี Deep Learning ดวยอัลกอริทึม CNN มี
ประสิทธิภาพในการจำแนกขอมูลประเภทที่ไมไดมีโครงสรางเปนรูปแบบเฉพาะตัว (Unstructured Data) อยางเชน รูปภาพ
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(Image) ซึ่งสามารถสกัดคุณลักษณะเดนจากรูปภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับงานในอนาคตควรมีการเปรียบเทียบเทคนิค
เพิ่มเติม เชน เปรียบเทียบกับอัลกอริทึมอื่นๆ พัฒนาทาทางเพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาในรูปแบบ3D CNN และทำการใชวิธีการคัด
แยกคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพใหครอบคลุมในทุกๆ ดาน และนำไปประยุกตใชงานจริง
แบบเรียลไทม 
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การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 
สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุร ี
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(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

บทคัดยอ 
(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต และประเมินผล
ความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต โดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 ของนักเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรีที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร จำนวน 24 คนโดยไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาจง 
โดยผลการวิจัยพบวาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 
80.97/86.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิด
สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความพึงพอใจของพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรู วิทยาการหุ นยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเร ียน
ประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด   
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

คำสำคัญ: สะเต็ม 3.0, วิทยาการหุนยนต, การพัฒนาหลักสตูร  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

574 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



The Development Robotics Learning Curriculum Using STEM 3.0  

for Elementary school students, Wat Kongkaram School, Lop Buri  
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Abstract 
(Line spacing 14 points) 

The objectives of research are to develop a robotics learning curriculum using STEM 3.0 for elementary 

school students and find academic achievement before and after studying robotics learning courses and 

evaluate the satisfaction of the training of robotics learning courses using STEM 3.0 for early childhood student 

at Wat Kongkaram School, Lop Buri, which study in science subjects total 2 4  people. The sample group was 

chosen by the purposive sapling. The results shown that the robotics learning curriculum using STEM 3.0 for 

elementary school students has the efficiency is 80.97/86.45 which was higher than the 75/75 in criteria. The 

academic achievement of training the robotics learning course using STEM for elementary school students have 

a higher average score than before studying, there was statistical significance at the .05 level and the satisfaction 

of the training of robotics learning curriculum using STEM for elementary school students has mean ( ) is 4.52, 

which is at highest level. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: STEM 3.0, Robotics, Curriculum Development 

1. บทนำ
วิทยาการหุ นยนต เป นศาสตร ของการพัฒนาหุ นยนต โดยเปนการบูรณาการของศาสตร ทางว ิทยาศาสตร 

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อศึกษาเก่ียวกับการออกแบบ การพัฒนาเพ่ือการควบคุมและประยุกตใชงานหุนยนต ซึ่งหุนยนต
มีสวนประกอบท่ีสำคัญเพื่อใหสามารถทำงานได ประกอบดวย สวนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อทำหนาท่ีประมวลผลท่ีเปรียบเสมือน
สมองของหุนยนต สวนระบบไฟฟาเพื่อทำหนาที่ในการรับรูและสื่อสารระหวางหุนยนตกับสภาพแวดลอม และสุดทายสวนระบบ
เครื่องกลเพื่อทำหนาที่ควบคุมใหหุนยนตสามารถปฏิบัตกิารหรอืเคลื่อนไหวตามคำสั่งได ปจจุบันวิทยาการหุนยนตกำลังเตบิโตอยาง
รวดเร็วจากปจจัยขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีที่มีการเติบโตที่สูงในตนศตวรรษที่ 21 ในดานการศึกษามีการประยุกตใชเครื่องมือ
หุนยนตในการชวยสอนแบบสะเต็มศึกษา หรือ STEM (วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร) (Tetsuo 

Hattori และคณะ, 2020: 879-882) มีการใชอุปกรณคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลในการเรียนการสอน การใชซอฟตแวรเพื่อชวย
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วิเคราะหขอมูล การใชเซ็นเซอร เทคโนโลยี IoT และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย มากระตุนใหผูเรียนสนใจการเรียนรู เปดโอกาสให
ประยุกตใชความรู แกปญหา และทำงานรวมกัน รวมทั้งสรางทักษะสำคัญในการศึกษาตอและประกอบอาชีพตอไปในอนาคตดวย 

สะเต็มศึกษาเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการรวมกันระหวาง 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรมศาสตรและคณิตศาสตร วัตถุประสงคเพื่อเนนใหผูเรียนนำเอาธรรมชาติของแตละสาขาวิชานั้น มาใชแกปญหาจริงที่เกิดข้ึน
ในชีวิตประจำวัน โดยผานกระบวนการคิด วิเคราะห อยางเปนระบบ โดยสะเต็มศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนใชความรูเชิงนามธรรม 
ทำการสรางสรรคออกแบบนวัตกรรมใหมๆ ชวยฝกผูเรียนใหแกปญหาในทางปฏิบัติโดยใชวิธีแกปญหาแบบสหสาขาวิชาชีพใน
สถานการณจริง ดวยการพัฒนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหมและวิธีการใหความรูของสะเต็มศึกษามีวิวัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง มีการใชสะเต็มในการสอนทั้งในยุโรป อเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก (Natalia Ayuso และคณะ, 2021: 40-49) 
ประเทศไทยมีการประยุกตใชในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาวิทยการ
คำนวนเพ่ือสรางพื้นฐานทักษะทางดานวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษา 

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันพบวามีลักษณะการจัดการเรียนแบงเปน 4 ยุค คือ 
ยุคการศึกษา 1.0 เปนยุคที่มีครูเปนศูนยกลาง ผูเรียนตองเรียนตามรูปแบบการสอนของครู โดยครูจะเปนคนตัดสินใจเน้ือหาอะไรท่ี
เหมาะกับผูเรียน โดยที่ไมถามความคิดเห็นของผูเรียนกอน ครูจะเนนเรื่องคะแนนที่เกิดจากแบบทดสอบวัดความรู โดยผานการ
ประเมินดวยวิธีการตางๆ ผูเรียนจะเรียนรูอยางเฉื่อยชา ไมกระตือรือรน ฟงครูสอนอยางเดียว ยุคการศึกษา 2.0 เปนยุคที่มีการ
ปฏิสัมพันธที่มากขึ้นระหวางครูกับผูเรียน มีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
ความถนัด ใชครูผูมีความเชี่ยวชาญ โดยครูคือผู สนับสนุนและเปนแหลงเรียนรู ของผูเรียน ยุคการศึกษา 3.0 เปนยุคการจัด
การศึกษาที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางความคิดและใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การนำความรูไปประยุกตใชได โดยครูเปนผูอำนวยความสะดวก เปนการเรียนมากกวาการสอน ใชเวลาในการบรรยายนอยลง ให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้น และสุดทายยุคการศึกษา 4.0 เปนยุคที่การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่
เปล่ียนไป มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องกระตุนการเรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถแขงขันของประเทศ มุงหวังใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและคิดคนหาความรู
และคำตอบอยูตลอดเวลา นำไปสูการผลิตนวัตกรรม มีการนำการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนแบบ
กระตือรือรน (Active learning) มาเปนแนวทางการจัดการศึกษาใหผู เรียนเกิดการเรียนรู และสามารถบูรณาการความรู ทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชในการเชื่อมโยงและแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมควบคูไปกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

จากหลักการ แนวคิด เทคโนโลยีทางดานหุนยนตและจากศึกษาปญหาของโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ทำการเรียนการสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนโรงเรียนที่ขาดโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีที่หลากหลาย ขาดโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อกระตุนการฝกทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไมสามารถทัดเทียมกับ
โรงเรียนขนาดใหญได สงผลใหนักเรียนขาดทักษะการคิดสรางสรรค ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนวัดคงคา
ราม จังหวัดลพบุรี เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องตน การประกอบหุนยนต การบังคับควบคุม
หุนยนต การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต ตลอดจนการพัฒนาใหนักเรียนไดฝกกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
มีระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางรอบคอบ ทำใหสามารถวางแผน ตัดสินใจและ
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แกปญหาไดอยางถูกตอง สงเสริมการเรียนรูจริง รูจักการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ อันจะนำไปสูกระบวนการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนทักษะท่ีสำคัญตอการเตรียมความพรอมของการดำรงชีวิตในสังคมโลกอนาคต 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเตม็ศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
วัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี 

2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี 

3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิ ดสะเต็มศึกษา 3.0
ของนักเรยีนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี 
3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

4.1 การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 3.0 (STEM Education 3.0) 
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 3.0 หรือ STEM 3.0 เปนแนวคิดในการสอนสำหรับนักเรียน โดยพัฒนาการมาจาก STEM 

1.0 ซึ่งเปนการศึกษาจากการสาธิตในวิชาวิทยาศาสตรจากอุปกรณที่สามารถโตตอบและ STEM 2.0 เปนการเรียนรูแบบลงมือ
ปฏิบัติผานขั้นตอนที่กำหนดไว สวน STEM 3.0 เปนการเก็บและบูรณาการองคประกอบตางๆ มีการกำหนดปญหาหรืองานที่
เกิดขึ้นในโลกจริงมาจำลองในหองปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห และออกแบบวิธีการแกปญหานั้น สามารถแสดง
แนวคิดของการสอนและเรียนรูแบบ STEM 3.0 ไดดังภาพท่ี 2 (Ang Li และคณะ, 2563: 133-138) 

ภาพท่ี 2 แนวคิดของการสอนและเรียนรูแบบ STEM 3.0 
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ขั้นตอนการเรียนรูของ STEM 3.0 โดยมีสวนประกอบดวยกัน 4 ข้ันตอนสำคัญ คือ ที่มาและความสำคัญ (Introduction) 

การเรียนรูจากปญหา (Project-based Learning) การแกไขปญหา (Task Solving)  และการแสดงผลงาน (Showcase) (Ang Li 

และคณะ, 2020: 133-138) สามารถอธิบายกระบวนการของ STEM 3.0 ดังนี ้
1. Introduction เปนขั้นตอนในการนำผูเรียนเขาสูหองเรียนโดยการกำหนดปญหาหรืองานตางๆ และสรางทีมที่มีความ

สมดุล ซึ่งเปนการกำหนดบทบาทหนาที่ของแตละคนในทีมใหชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้ทำใหสมาชิกในทีมแตละคนมีสวนรับผิดชอบของ
กระบวนการแกไขงาน สรางความต่ืนเตนใหกับนักเรียนและเพิ่มการมีสวนรวม 

2. Project-based Learning ขั้นตอนแตละขั้นตอนในโครงการไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยนักเรียนใหรวบรวมทฤษฎี
ที่จำเปน และวิธีการในการแกไขปญหาที่ผานมาเพื่อเปนขอมูลชวยนักเรียน ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับนักเรียน 
เนื่องจากไมคุนเคยกับการเรียนการสอนเชนนี้  

3. Task Solving (กรอบเสนประสีแดง) เนนไปที่การทดลองแบบซ้ำไปซ้ำมา จากการระดมความคิด การออกแบบ การ
สรางตนแบบ การทดสอบภาคสนามและการวิเคราะหผูเรียนเพื่อแกไขปญหาที่จำลองจากปญหาในโลกแหงความจริง ซึ่งนักเรยีน
จะตองทำงานรวมกันเปนกลุม และตองอัพเกรดตนแบบที่พวกเขาสรางเพ่ือใหไดวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด 

4. Showcase เปนขั้นใหนักเรียนสาธิตถึงวิธีการแกปญหาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด ใหผูเรียนไดทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในกลุมของพวกเขา สรุปความลมเหลวและความสำเร็จเพื่อใชในการแกไขในอนาคต 

4.2 วิทยาการหุนยนต 
วิทยาการหุนยนต เปนการพัฒนาหุนยนต การควบคุมการทำงานของหุนยนต การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน 

ซึ่งในปจจุบันมีหลายโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเขียนคำสั่งควบคุมหุนยนตไดงายขึ้น การเขียนโปรแกรมมักเปนแบบ
ออฟไลน เปนการจำลองสภาพแวดลอมภายนอกในคอมพิวเตอรและทดลองใชคำสั่งตางๆ เพื่อควบคุมการทำงานของหุนยนต 
(Ahmad Khanlari และคณะ, 2013: 62-66) กอนทำการอัพโหลดในหุนยนตเพื่อนำไปใชงานจริง มีการผลิตชุดอุปกรณ (Tool Kit) 

สำหรับการสรางหุนยนตพรอมโปรแกรมคำสั่งควบคุม เพื่อชวยใหผูที่สนใจสามารถสรางและควบคุมการทำงานของหุนยนตได เชน 
Makeblock เปนชุดหุนยนตที่ทำชุดอุปกรณประกอบหุนยนตเพื่อการเรียนรูที่ชื่อวา mBot โดยสามารถควบคุมการทำงานของ
หุนยนตไดโดยใชภาษา Scratch 2.0 สำหรับการพัฒนา และสามารถแปลงโคดเปนซอรสโคด Arduino เพื่อพัฒนาตอไปได และตัว 
IDE ซึ่งจะพัฒนาเปนโอเพนซอรสในอนาคต ตัวบอรดพัฒนาตอมาจาก Arduino ใหมีเซ็นเซอรพื้นฐานและชุดขับมอเตอรในตัว 
สามารถแสดงไดดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 หุนยนต mBot เพื่อการเรียนรูแบบ STEM 3.0 

4.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
กมลลักษณ สุวรรณวงศ  และคณะ (2563) ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ี

พัฒนากระบวนการคิดแกปญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 และเปรียบเทียบพัฒนากระบวนการคิดแกปญหากอนเรียน
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และหลังเรียน โดยใชเครื่องมือคือแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 10 แผน แบบทดสอบกระบวนการแกปญหาแบบอัตนัยกอน-หลัง
เรียน ใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษาอยูที่ 81.40/86.55 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ  

ชฎาลักษณ จิตราช และปริณ ทนันชัยบุตร (2563) ไดพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบ 6 E 

Learning รวมกับการใชสื่อสังคมออนไลนในวิชาชีววิทยา ซึ่งในการวิจัยมีเครื่อง 3 ประเภท ไดแก เครื่องมือที่ชในการทดลอง 
เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผล และเครื่องมือที่ใชในการประมวลผล ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีคะแนนความสามารถในการ
แกปญหาคิดเปนรอยละ 78.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว คะแนนความคิดสรางสรรคคิดเปนรอยละ 85.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กำหนดไว 

Yuen และคณะ (2021) เสนอหุนยนตตอสูแบบแยกสวนเพื่อใชในการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา โดยควบคุมผานทางแอปพลิเคช่ันบนมือถือและเทคโนโลยีบลูธูช ซึ่งนักศึกษาสามารถออกแบบการตอสูใหกับหุนยนตได
หลากหลายแบบ และนำเสนอโปรโตคอลที่ควบคุมการสื่อสารรูปแบบใหมที่ใชในการควบคุมหุนยนตโดยลดขอมูลการสื่อสาร
ระหวางหุนยนตและแอปพลิเคชั่นเพ่ือเพิ่มความเร็วในการควบคุม  

Zhenhua และคณะ (2021) ไดออกแบบโมเดลแบบบูรณาการระหวางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีโดยใชเทคโนโลยี
ที่นำสมัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยโมเดลประกอบไปดวย 4 สวนคือ ความรวมมือแบบบูรณาการ โครงงานในภาคปฏิบัติ การ
จำลองในสถานการณจริง และเทคโนโลยีนำสมัย แบบจำลองไดรับการออกแบบมาเพื่อใหผู เรียนมีสวนรวมในโครงการดาน
วิศวกรรมในโลกแหงความจริง และไดรับประสบการณผานกิจกรรม การ ดำเนินการออกแบบการประดิษฐและการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ การสรางแบบจำลองและวิเคราะหตัวอยางการทดสอบ ทำการทดลองในสถานที่จริง และการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูล ผลการทดลองพบวาจากคาสถิติเชิงพรรณนาและขอมูลเชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นวาโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นนี้ชวยพัฒนา
ทักษะดานวิศวกรรม การสอบถามขอมูล และการแกปญหาของผูเรียนได และชวยกระตุนความสนใจผู เรียนใหรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของการทำโครงงาน 

5. วิธีดำเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จำนวนรวมท้ังสิ้น 36 คน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 6 โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 24 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ตามสภาพจริง 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการทำวิจัย 

สำหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก หลักสูตรการฝกอบรมและแผนการสอนวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะ
เต็มศึกษาสำหรับชั้นประถมวัย คูมือการเรียนรูวิทยาการหุนยนต สื่อนำเสนอเพาเวอรพอยต โปรแกรม mBlock หุนยนต mBot 
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กิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินเครื่องมือวิจัยสำหรับ
ผูเชี่ยวชาญ 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต โดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัด
คงคาราม จังหวัดลพบุรี จัดแผนการจัดเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยทำการศึกษาคนควาขอมูล ผูวิจัย
ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทำหลักสูตรการฝกอบรม แผนการจัดการเรียนรู การ
ออกแบบการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา และวิทยาการหุนยนต วิเคราะหหลักสูตรการฝกอบรมวิทยาการหุนยนตเพื่อการศึกษา
ประถมศึกษา วิเคราะหสาระการเรียนรูและหนวยการเรียนรู เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบ 
สรางเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชวิจัย และพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   

2. ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรการเรยีนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี โดยทำการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) ใหกับนักเรียน จำนวน 24 คน แสดงไดดังภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 การฝกอบรมหลักสตูรการเรยีนรูวิทยาการหุนยนต 

3. ติดตามผลการนํานวัตกรรมหุนยนตการเรยีนรูแบบสะเต็มศึกษาสำหรบันักเรียนประถมศึกษามาจัดการแขงขันแบบทีม
โดยการกำหนดโจทยการเรียนรูในชั้นตอน Introduction และขั้นตอน Project-based Learning เพื่อการระดมความคิด สราง
ตนแบบ โดยทำการเขียนโปรแกรมบังคับหุนยนตใหเคลื่อนที่อัตโนมัติตามที่โจทยกำหนดในขั้นตอน Task Solving และขั้นตอน 
Showcase ใหนักเรียนสาธิตวิธีการแกปญหาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด แสดงไดดังรูปที่ 5 

ภาพท่ี 5 การเคลื่อนที่อัตโนมตัิของหุนยนต 

4. นําผลการวิเคราะหที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหผลตามหลักสถิติและวิเคราะหผลแบบพรรณนา
5. เก็บขอมูลความพึงพอใจและความเห็นท่ีเปนประโยชนหลักสูตรการเรยีนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเตม็ศึกษา

3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 
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5.4. การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหทางสถิติของแบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต
ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตรการหาคา E1 และ E2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ดวยโปรแกรม SPSS  

2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหเปรี ยบเทียบความแตกตางระหวางคะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน และสุดทายวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน นำมาวิเคราะหคาเฉลี่ย  ( ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6. การวิเคราะหขอมูล

การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวดั
คงคาราม จังหวัดลพบุรี ผูวิจัยนำ เสนอผลการวิจัยโดยแบงการนำเสนอเปน 3 ตอนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที ่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู ว ิทยาการหุ นยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. รอยละ 
ระหวางเรยีน 24 30 24.29 1.922 80.97 

หลังเรียน 24 20 17.29 1.160 86.45 

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนจากการทำแบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 80.97 และคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 86.45 หลักสูตรการเรียนรู วิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี มีประสิทธิภาพ 80.97/86.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ท่ีตั้งไว 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใช
แนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต 

การทดสอบ N  S.D. T Sig. 
กอนเรียน 24 7.00 1.624 

21.806 .000*
หลังเรียน 24 17.29 1.106 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา 3.0 ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต 

รายการประเมิน Mean S.D. ความหมาย 
1. หลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต 4.50 .51 มาก 

2. รปูแบบการเรียนการสอน 4.58 .50 มากที่สุด 

3. สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 4.51 .51 มากที่สุด 

4. กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 4.60 .49 มากที่สุด 

5. การวัดผลและการประเมินผล 4.42 .61 มาก 

รวม 4.52 .52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบวาผลความพึงพอใจจากการทำแบบทดสอบการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต โดยใช
แนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี มีคาเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 4.52 ที่คาระดับมาก
ที่สุด 

7. สรุปผลการวิจัย

บทความวิจัยนี้เปนการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดลพบุรี โดยใชหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตและรูปแบบการเรียนการ
สอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นตามแนวทางสะเต็ม 3.0 ซึ่งผลการวิจัยพบวาหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาสำหรับนกัเรียนประถมศึกษา มีประสิทธิภาพ 80.97/86.45 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการฝกอบรม
หลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของพึงพอใจตอการฝกอบรมหลักสูตรการเรียนรูวิทยาการหุนยนต
โดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เทากับ 4.52 อยูในระดับมากที่สุด 

8. ขอเสนอแนะ
1. การฝกอบรมการเรียนรูวิทยาการหุนยนตโดยใชแนวคิดสะเต็มศึกษา 3.0 สำหรับนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดคง

คาราม จังหวัดลพบุรี เพื่อใชการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 3.0 ควรมีระยะเวลาอยางนอย 3-7 วัน ในการดำเนินกิจกรรมให
บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรจัดเปนการออกคายการเรียนรูจะเหมาะสมที่สุด 

2. ชุดฝกการเรียนรูโดยใชหุนยนต อุปกรณบอบบางเกินไปและมีอาการรวนเมื่อปอนคำสั่งมากเกินไปหรือบอยคร้ังเกินไป
หากมีการพัฒนาใหทนทานเหมาะสมกับเด็กประถมวัยและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจะชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็กนักเรียนช้ันประถม
วัยไดอยางมีประสิทธิภาพตวามความตองการของรัฐบาลที่มุงเนนอนาคตของชาติเพื่อพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในอนาคต 
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ระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 

สมจินต จันทรเจษฎากร1*, จุฑามาศ จันทโชติ1 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*584267004@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

ระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 เปนการพัฒนาระบบการขายลูกปลาของฟารม ที่ชวย
ใหการบันทึกขอมูลรวมทั้งการขายลูกปลาและการสั่งจองลูกปลาของฟารม ซึ่งจดบันทึกดวยกระดาษหรือไวทบอรดให
เปนระบบอัตโนมัติที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถตรวจสอบขอมูลลูกปลา ขอมูลราคาตนทุน ราคาขาย และ
ขอมูลรายรับ ของฟารมรวมทั้งสามารถออกรายงานการขายลูกปลาและรายงานการจัดสงลูกปลาประจําเดือนของฟารม
ได ผูวิจัยไดทําการนําระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 ที่ไดพัฒนาข้ึนใหกลุมตัวอยาง ไดแก ผู
ประกอบธุรกิจฟารมปลาไดทดลองใชโดยการติดตั้งคอมพิวเตอรและระบบการขายลูกปลาน้ําจืดใหกับเจาของฟารมได
ทดลองใช นอกจากนี้ระบบมีการนําไปทดสอบการใชงานและประเมินผล ซึ่งพบวาความพึงพอใจของผูใชที่มีตอ
ระบบงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.53 

คําสําคัญ: ระบบการขาย ระบบจดัการฐานขอมลู ฟารมปลา 
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Freshwater fry sales system: A Case study Chumpon Farm 2 

Somjin Juntarajessadakorn1*,and Chutamart Chantachot1 

Information Technology Department, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat  University 
*584267004@webmail.npru.ac.th

Abstract 

Freshwater fry sales system case study of Chumpon Farm 2 was to develop a system for 

selling fry of the farm. That allows recording of data including the sale of fry and the reservation of 

the farm fry. Which takes notes with paper or whiteboard to be automated, more convenient and 

faster Which can examine the baby fish data Price, cost, sales price and revenue information And 

able to issue a report of the sale of the fry and the monthly delivery report of the farm. Researchers 

have implemented a system for selling freshwater fry. A case study of Chumpon Farm 2, which was 

developed for a sample group, fish farming business operators, was able to experiment by installing 

computers and selling freshwater fry to farm owners. In addition, the system has been tested for 

use and evaluation. It was found that the satisfaction of users with the overall work system was at 

the highest level. The mean is 4.27 and the standard deviation is 0.53. 

Keywords: Sales system, Database Management System, fish farm 
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1. บทนํา
ในปจจุบันการขายลูกปลาของฟารมปลา แตกอนนั้นเจาของกิจการจะตองทําการบันทึกขอมูล โดยการจด

บันทึกลงสมุดหรือไวทบอรด ซึ่งมีขอมูลคอนขางมากรวมท้ังการจดบันทึกที่ไมเปนระบบ และการจดบันทึกลงสมุดนั้น
เสี่ยงตอการชํารุดฉีกขาดหรือเปยกน้ํา เมื่อขอมูลมากขึ้นทําใหการคนหาขอมูลคอนขางลําบากท้ังขอมูลลูกปลา ขอมูล
การขายปลา ขอมูลการสั่งซื้อปลาลวงหนา ขอมูลรายรับ เปนตน การจดบันทึกการซ้ือขายลูกปลาลงในกระดาษหรือไว
บอรด ทําใหเกิดความลาชาในการบันทึกขอมูลและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดของขอมูลไดเชน ขอมูลสูญหาย การ
บันทึกขอมูลที่อาจไมตรงกับขอมูลจริงหรือเอกสารอาจสูญหาย เปนตน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาระบบการขายลูกปลาน้ําจืด (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ชายฝง กรมประมง, 2562) เพื่อเพิ่มความสะดวก ทันสมัย ใชงานไดงายในการซื้อขาย การสั่งจองลูกปลา การคนหา
ขอมูลตางๆของเจาของกิจการ 
2. วัตถุประสงคของระบบ

1) เพื่อพัฒนาระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบ

3. การทบทวนวรรณกรรม
อิทธินันท ปยะสิงห และทัศนีย เจริญพร (2561) ไดนําเสนอการพัฒนาระบบบริหารจัดการรานยาโดยใช

เครื่องมือในการพัฒนาคือ ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการเขาถึงและจัดการฐานขอมูล ทั้งการสรางฐานขอมูลและ
เรียกดูขอมูลในฐานขอมูล ผลที่ไดจากการพัฒนาไดระบบบันทึกขอมูลรายการสินคายา คนหาขอมูลยาและเปรียบเทียบ
ตามประเภทอาการผูปวย ชนิดและสรรพคุณของยาประเภทเดียวกันตลอดจบบริหารจัดการสตอกสินคาได  

คําหงษ ไชยวัง และคณะ (2562) ไดนําเสนอการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียในบอเลี้ยงปลาอัจฉริยะ ดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตหรือ IoT โดยระบบจะทําการตรวจวัดคาตาง ๆ อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดน้ําเนาเสีย หากน้ํา
เกิดการเนาเสียระบบก็จะดําเนินการเปลี่ยนถายน้ําในบอปลา เพื่อเตรียมนํากลับมาใชใหม และผูใชงานยังสามารถ
ควบคุมสั่งการใหอุปกรณตรวจวัดคาการเนาเสียของน้ําไดทุกเมื่อจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เนารุง วิชาราช (2562) ไดนําเสนอประโยชนจากการวิเคราะหแหลงขอมูลขนาดใหญ เพื่อนํามาใชพัฒนาการ
ขายและการตลาดมีความสําคัญมากท่ีสุด ธุรกิจท้ังภาคบริการและภาคการผลิตนําแหลงขอมูลขนาดใหญมาใชวิเคราะห
เพื่อพัฒนาการขายและการตลาดมากท่ีสุด เชน การต้ังราคา และจัดโปรโมชั่นใหเหมาะกับกลุมลูกคาเปาหมาย  

4. วิธีการศึกษา
ระบบการขายลูกปลานํ้าจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 มีกลุมตัวอยางคือผูประกอบธุรกิจฟารมปลา      

จํานวน 5 คน  
ขั้นตอนและการพัฒนาระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 มีแนวคิดตามหลัก SDLC โดย

นํามาใช 4 ขั้นตอน มีดังตอไปนี้ 
4.1 การวางแผนระบบ 
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ทําการศึกษาคนควาและรวบรวมความรูเกี่ยวกับระบบการขาย ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภาษา ซอฟตแวร
และฮารดแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ โดยมีขั้นตอนยอยดังนี้ 

1) การศึกษาภาษาที่ใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา PHP ใชในการควบคุมหนาเว็บไซตในสวนของ
เซิรฟเวอร ภาษา CSS ใชในการตกแตงเว็บไซตใหมีความทันสมัยมากขึ้น ภาษา HTML ใชในการออกแบบโครงสราง
ของเว็บไซต และ ภาษา SQL ใชในการเช่ือมตอกับฐานขอมูล SQL Server 2012 

2) การศึกษาซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา ไดแก Sublime Text 3 ใชในการออกแบบหนาอินเตอรเฟส
ของเว็บไซต 

4.2 การวิเคราะหระบบ 
ขั้นตอนการวิเคราะหระบบงาน ผูวิจัยวิเคราะหระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 โดยใช

แผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) โดยแบงระดับการใชงาน
ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของเจาของฟารม และสวนของผูใชงาน ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 Context Diagram 

4.3 การออกแบบระบบ 
ขั้นตอนออกแบบระบบโดยทําการออกแบบฐานขอมูลโดยใชแผนภาพความสัมพันธของเอนทิตี้                

(E-R Diagram) และการออกแบบสวนติดตอกับผูใช (Graphic User Interface) ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 E-R Diagram 

4.4 การพัฒนาระบบและการทดสอบ 

ขั้นตอนพัฒนาระบบจากการวิเคราะหและออกแบบหนาจอตาง ๆ ในระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษา
ชุมพลฟารม 2  โดยใชโปรแกรม Sublime Text 3 ในการสรางเว็บไซต ซึ่งพัฒนาโดยใชภาษา PHP และ SQL โดยใช 

1) ภาษา HTML ใชในการออกแบบโครงสรางเว็บไซต
2) ภาษา CSS ใชในการตกแตงเว็บไซตใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน
3) ภาษา JavaScript ใชในการพัฒนาเว็บไซตใหดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผูใชงานไดมากขึ้น
4) ภาษา PHP ใชในการควบคุมหนาเวบ็ไซตในสวนของเซิรฟเวอร

5. ผลการศึกษาและการวิจารณ
ระบบการขายลูกปลานํ้าจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 แบงระดับการใชงานออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของ

เจาของฟารมและสวนของผูใชงาน ดังนี ้
5.1 ผูใชงานระบบ 

1) หนา้รายการขอมูลปลา ผูใชงานตองกรอกขอมูลและรายละเอียดของลูกปลาเพ่ือใหระบบทําการ
บันทึกฐานขอมูลไวใชในการจําหนาย ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 หนาบันทึกขอมูลลูกปลา 

2) หนาการขายลูกปลาเม่ือทําการเพ่ิมออเดอรลูกปลาแลวระบบจะทําการบันทึกการสั่งซื้อและไปหนา
การชําระเงิน ดังภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4 หนาขอมูลการสั่งซื้อ 

5.2 เจาของฟารม 

1) เจาของฟารมสามารถเรียกดูหนารายงานการจําหนายลูกปลาและรายงานการจัดสงลูกปลาเพ่ือไดทราบ
ขอมูลจากฐานขอมูลที่ไดทําการบันทึกไวเจาของฟารมสามารถเรียกดูรายงานการจําหนายลูกปลาและรายงานการจัดสง
ลูกปลาประจําเดือนได ดังภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 5 หนารายงานการจําหนายลูกปลา (ก)        และหนารายงานการสงลูกปลา (ข) 
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ผูวิจัยดําเนินการนําระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 ที่พัฒนาข้ึนใหกลุมตัวอยาง ไดแก  
ผูประกอบธุรกิจฟารมปลา จํานวน 5 คนทําการทดลองใชงาน และประเมินผลการใชงานโดยตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใชงานที่มีตอระบบ จากน้ันนําผลการประเมินมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล 
แสดงดังตารางที่ 1 โดยสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําผลท่ีไดเทียบกับ
เกณฑการประเมิน (Likert Scale) (บุรินทร รุจจนพันธุ, 2556) ดังนี ้ 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 – 4.20 หมายความวา ระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 – 3.40 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.81 – 2.60 หมายความวา ระดับนอย 

คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.80 หมายความวา ระดับนอยท่ีสุด 

ตารางที่  1  ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 

รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ
1.1 ความสามารถของระบบในสวนของการออกแบบหนาเว็บ 3.60 0.48 มาก 

1.2 ความสามารถของระบบในสวนของการแสดงขอมูล 4.20 0.74 มาก 
1.3. ความสามารถของระบบในการบันทึกขอมูล 4.40 0.48 มากท่ีสุด 
1.4 ความสามารถของระบบในการคนหาขอมูล 4.40 0.48 มากท่ีสุด 
2. ดานการทํางานและฟงกชันของระบบ
2.1 ความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกขอมูล 4.40 0.8 มากท่ีสุด 
2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาขอมูล 3.80 0.4 มาก 
3. ดานความยากงายตอการใชงานระบบ
3.1 ความเหมาะสมในการใชรูปภาพหรือสัญลักษณในการสื่อความหมาย 4.60 0.48 มากท่ีสุด 
3.2 ความเหมาะสมในการวางตําแหนง ปุมเมนูและสวนประกอบตาง ๆ ของระบบ 4.80 0.4 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.27 0.53 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 พบวา ผล
การประเมินดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบโดยพบวาความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความสามารถ
ของระบบในการบันทึกขอมูล และ ความสามารถของระบบในการคนหาขอมูลมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.40 อยู
ในมากท่ีสุด ดานการทํางานและฟงกชันของระบบ พบวาความพึ งพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสะดวกและ
รวดเร็วในการบันทึกขอมูลมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.40 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานความยากงายตอการใชงาน
ระบบ พบวาความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความเหมาะสมในการวางตําแหนงปุมเมนูและสวนประกอบตาง ๆ 
ของระบบ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.80 อยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ผูใชงานระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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6. สรปุผลการวิจัย

การพัฒนาระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 มีวัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนาระบบการขาย
ลูกปลาน้ําจืด และประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบในการใชงาน ผลการวิจัยพบวา ระบบการขายลูกปลาน้ํา
จืด ที่มีระดับการใชงานแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของเจาของฟารม และสวนผูใชงานระบบ สามารถใชงานไดตาม
วัตถุประสงค และผูใชงานระบบมีความพึงพอใจตอระบบงานโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 
4.27 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการประเมินความพึงพอใจระบบการขายลูกปลาน้ําจืด กรณีศึกษาชุมพลฟารม 2 ไดพัฒนาข้ึนตามตาม

วัตถุประสงค และผูใชงานระบบมีความพึงพอใจตอระบบงานโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 
4.27 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธินันท ปยะสิงห และทัศนีย เจริญพร (2561) ระบบบริหารจัดการรานยาโดยใช
เครื่องมือในการพัฒนาคือ ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ในการเขาถึงและจัดการฐานขอมูล ทั้งการสรางฐานขอมูลและ
เรียกดูขอมูลในฐานขอมูล ผลที่ไดจากการพฒันา ไดระบบบันทึกขอมูลรายการสินคายา 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย ในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบท่ีสามารถเลือกดูลกูปลาและทําการสั่งซื้อสั่งจอง

ลูกปลาผานระบบสมารทโฟน เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสั่งจองของลูกคา ทั้งนี้ระบบระบบการขายลูกปลาน้ําจืดยัง
สามารถนําไปพัฒนาใชกับ ปศุสัตวไดเชน การทําฟารมหมู ฟารมโคนม ฟารมกุง การทําประมง เปนตน 

8.2 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชงาน เนื่องจากเจาของฟารมและผูใชงานยังยังไมมีความรูในการใชงาน
ระบบควรมีคูมือและเอกสารในการใชงานตางๆ ของระบบเพื่อใหผูใชงานไดศึกษาและทําความเขาใจในระบบมากย่ิงข้ึน 
9. เอกสารอางอิง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง.(2562). ระบบสั่งจองสินคาสัตวน้ํา. สืบคน 13 พฤษภาคม 

2564,  จาก https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/team.dev 

อิทธินันท ปยะสิงห และทัศนีย เจริญพร. (2561). ระบบบริหารจัดการรานยา.ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  

คําหงษ ไชยวัง และคณะ. (2562). ระบบแจงเตือนระดับน้ําผานแอปพลิเคชั่นไลน. วารสารส่ิงประดิษฐ  
และนวัตกรรม RMUTCON, 62 (5), 3-4. 

เนารุ ง วิชาราช . (2562) การศึกษาความสัมพันธของแหลงขอมูลขนาดใหญ และการจัดการขอมูล ท่ีมีตอ
ความสําเร็จของธุรกิจ. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 62 (2), 1-9. 

บุรินทร รุจจนพันธุ.(2556). มาตรวัด Likert Scale. สืบคน13 พฤษภาคม 2564,   

จาก https://www.thaiall.com/blog/tag/likert/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

591 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



( )

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

592 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



การพัฒนาระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง 

นฤพนธ  พนาวงศ1*, เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน2  และ ภัคจิรา  ศิริโสม3 

1,2,3ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, นครสวรรค 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email jnaruepon.p@gmail.com

บทคดัยอ 

รานอาหารในจังหวัดนครสวรรคมีจำนวนมาก หลากหลายประเภท เมื่อเดินทางไปถึงรานอาหารบางครั้งพบวาไมมีอาหาร
ที่ตองการ หรือ ปดบริการ หรือ ไมรูจักเสนทางไปยังรานอาหาร ทำใหเสียเวลาในการเดินทาง รวมถึงการคนหาขอมูลทั่วไปมักใช
วิธีการปอนขอความผานทางแปนพิมพ ซึ่งอาจพิมพชื ่อรานอาหารไมถูกตอง ทำใหตองเสียเวลาคนหาขอมูล ซึ่งงานวิจัยนี ้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชเสียงแทนการใช
แปนพิมพเพ่ือลดปญหาจากการใชแปนพิมพ สำหรับวิธีดำเนินการวิจัยแบงออกเปน 5 สวน คือ 1) สถาปตยกรรมของระบบ 2) การ
นำขอมูลรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคเขาสูระบบ ในสวนนี้ผูวิจัยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวยภาษา PHP และเก็บขอมูลลง
ฐานขอมูล MySQL 3) การขอคำแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียงพูด (ขอความเสียง) ในสวนน้ีผูวิจัยใชภาษา Java 

สำหรับการแปลงขอความเสียงใหเปนขอความอักษร จากนั้นทำการตัดคำไทย ตัดคำบุพบทและคำที่ไมมีความหมายออกแลวจึง
แนะนำรานอาหารใหตรงกับความตองการของผูใช 4) การแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง (เสียงบรรยาย) ในสวน
น้ีผูวิจัยใช Google Translate TTS ในการบรรยายรายละเอียดของรานอาหารเปนภาษาไทย และ 5) การแสดงแผนท่ีนำทางไปยัง
รานอาหารตามท่ีผูใชตองการ โดยใชแผนท่ีกูเกิลแสดงเสนทาง ซึ่งระบบจะใหขอมูลรานอาหารท่ีผูใชตองการและใกลเคียงกับพิกัด
ทางภูมิศาสตรปจจุบันของผู ใช รวมถึงขณะนั้นรานอาหารเปดหรือปดทำการ จากทดสอบการทำงานของระบบพบวา ใน
สภาพแวดลอมที่ไมมีเสียงรบกวนมีคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 91.60% สวนในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวนมีคาความถูกตอง
เฉลี่ยเทากับ 84.80%   

คำสำคัญ: แอนดรอยด แนะนำรานอาหาร เสียงพูด แผนที่กูเกิล นครสวรรค 
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Abstract 

Nakhon Sawan province provides various types of restaurants with diverse type of food and 

atmosphere. Costumers sometimes arrives at the restaurants, but some dishes have run out or found that the 

restaurants are closed. Some costumers do not know the route to the restaurants. In general, the users enter 

searching restaurant names using keyboard and sometimes they make typographical errors which consume their 

searching time. Therefore, this research aims to develop a speech-based restaurant recommendation system 

based on Android operating system for Nakhon Sawan province in order to reduce problems caused by using 

keyboards. The proposed speech-based restaurant recommendation system utilizes speech instead of a 

keyboard as an input and implements the system on Android mobile phones. The research methodology 

composed of five parts. First, the architecture of the proposed system. Second, storing restaurant information 

within the area of Nakhon Sawan province in MySQL database using PHP-based web application. Third, users 

can use their speech as searching input to the proposed system. JAVA then transformed a speech input to a 

text message. Word segmentation, deleting propositions and meaningless words are applied to the transformed 

text message and search process will be executed. Forth, the proposed system delivers the restaurant 

information to users as Thai speech messages using Google Translate TTS. Last, the route to the user’s request 

restaurant was displayed on Google map. The speech-based restaurant recommendation system also provides 

the restaurants information nearby the user’s geographical location and office hours in real time. The 

experimental results show that the average accuracy of the proposed system is 91.60% in the noiseless 

environment. The average accuracy in the noisy environment is decreased to 84.80%. 

Keywords: Android, Restaurant Recommendation, Speech, Google Map, Nakhon Sawan 
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1. บทนำ
ธุรกิจรานอาหารในประเทศไทยเปดบริการมากข้ึนและมีแนวโนมในการเติบโตข้ึนอยางตอเน่ืองทำใหเกิดการแขงขันทาง

การตลาดที่สูงข้ึนตามไปดวย โดยธุรกิจรานอาหารของคนไทยน้ันจะเปนธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางและมีลักษณะแตกตาง
กันไปตามประเภทของอาหาร เชน รานอาหารญ่ีปุน รานอาหารตามสั่ง รานอาหารท่ีเปนจำพวกขนมหวาน เคก กาแฟ เปนตน โดย
จังหวัดนครสวรรคนั้นมีรานอาหารที่เปดบริการเปนจำนวนมากและหลากหลายประเภท บางครั้งไปรานอาหารแตไมมีอาหารท่ี
ตองการหรือตองการไปรานอาหารแตไมรูจักเสนทางหรือปดใหบริการ ทำใหเสียเวลาและตองเปลี่ยนรานอาหารใหตรงกับความ
ตองการ ซึ่งปจจุบันการคนหาขอมูลรานอาหารอาจใชแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน เชน Wongnai, Gin&Go 

เปนตน หรือคนหารานอาหารผานทางเว็บไซตตาง ๆ และพบวาการคนหาขอมูลน้ันยังคงใชวิธีการปอนขอความผานทางแปนพิมพ 
บางครั้งพิมพชื่อรานอาหารหรือเมนูอาหารที่ตองการไมถูกตอง ทำใหตองเสียเวลาในการคนหาขอมูลหรือไดขอมูลรานอาหารท่ีไม
ตรงกับรายการอาหารท่ีตองการ  

จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรค โดยใชเสียงสำหรับคนหา
ขอมูลรานอาหาร แสดงรายละเอียดและแผนที่นำทางไปยังรานอาหารที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อลดปญหาจากการใชแปนพิมพและเพ่ิม
ความสะดวกในการคนหาขอมูลรานอาหาร รวมถึงงานวิจัยน้ีผูวิจัยใชขอมูลเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลามาพิจารณาขอมูลรานอาหารเพ่ือ
แนะนำรานอาหารใหตรงกับผูใชมากท่ีสุดตามพิกัดทางภูมิศาสตรปจจุบันและตามชวงเวลาปจจุบันของผูใชอีกดวย 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ
2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนำเสนอแนวความคิด ทฤษฎีและไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1.1 Google Maps API 
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (2560) ไดอธิบายวา Google Maps API เปนระบบ

บริการขอมูลแผนที่ผานอินเทอรเน็ตที่สามารถนำขอมูลมาใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบเว็บหรือบนโทรศัพทมือถือแบบ
สมารทโฟนได โดยอาศัยพื้นฐานหลักไดแก JavaScript OOP, AJAX, XML (DOM), HTML และระบบพิกัดทางภูมิศาสตร โดย 
Google Maps AI เปนสวนหนึ่งใน Google Web API ที่ไดรับความนิยม สามารถนำไปประยุกตใช งานในดานตาง ๆ เชน 
การจราจร การแนะนำเสนทาง เปนตน ซึง่ผูวิจัยนำมาใชในการแสดงแผนท่ีและแนะนำการเดินทางไปยังรานอาหารท่ีผูใชตองการ 

2.1.2 Text-to-Speech  
Text-To-Speech (TTS) คือ เทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนขอความใหกลายเปนเสียงพูด โดยโทรศัพทมือถือที่รองรับ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดแตละยี่หออาจมี TTS Engine แตกตางกัน แตจะมี TTS ที่ทางกูเกิลทำไวในระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดเปนตัวหลัก เชน Samsung จะมี TTS Engine ของตัวเองทำใหผูใชสามารถเลือกใชงานไดตามตองการ เปนตน โดย TTS มี 
4 รูปแบบ คือ 1) Local Machine TTS เปนการใช TTS Engine ของเครื่องในการสรางเสียง ขอดีคือใชงานฟรีและทำงานแบบ
ออฟไลนได ซึ ่งในแตละเครื ่องจะไดเสียงที ่แตกตางกัน  เช น ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 เปนเสียงผู ชาย สวนใน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเปนเสียงผูหญิง เปนตน 2) Google Translate TTS เปนบริการที่มีในกูเกิลแปลภาษา ผูใชสามารถกด
ฟงเสียงจากประโยคที่พิมพลงไปหรือประโยคที่แปลได โดยการใชงาน API ในสวนน้ีจะไมมีคาใชจาย อยางไรก็ตามเน่ืองจาก API น้ี
ไมใช Official API ดังน้ันมีโอกาสท่ี API ตัวน้ีจะหายไปไดเชนกันได ป 2564 API น้ียังสามารถใชงานไดอยางปกติ 3) Responsive 

Voice เปนบริการเดียวที่มีเสียงภาษาไทยใหเลือกทั้งชายและหญิง แตมีคาใชจายในการใชงาน สามารถทดสอบการทำงานไดที่
เว็บไซต www.responsivevoice.org และ 4) Azure TTS เปนบริการเปลี่ยนขอความใหเปนเสียงพูดของทางบริษัท ไมโครซอฟต 
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จำกัด โดย Azure TTS ถูกปลอยใหสามารถใชงานไดผานทาง cloud service และมีคาใชจายในการใชงาน (Kanchanapiboon, 

2563) ซึ่งงานวิจัยน้ีผูวิจัยใช TTS ของกูเกิลรูปแบบ Local Machine มาแนะนำขอมูลรานอาหารดวยเสียงพูดภาษาไทยเทาน้ัน 

2.2 วิจารณวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เก่ียวของ 
ปจจุบันการแนะนำขอมูลตาง ๆ มักใชการพิมพคำสำคัญ หรือ ใชเสียงเพ่ือชวยลดปญหาในการพิมพคำสำคัญ รวมถึงการ

แสดงแผนท่ีหรือเสนทางเพ่ือแนะนำขอมูลตาง ๆ ซึ่งมีงานวิจัยที่ไดออกแบบและพัฒนาระบบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

จักรกฤษณ เสนห นมะหุต (2557) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการสืบคนขอมูลการทองเท่ียวที่ใชเสียงในการคนหา 
โดยงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชระบบรูจำเสียงพูดภาษาไทย (iSpeech) รวมกับซอฟตแวรสังเคราะหเสียงพูดภาษาไทย (Vaja) เพ่ือ
พัฒนาใหแสดงผลในรูปแบบของภาพและเสียง พรอมทั้งแผนที่และคำอธิบายของสถานท่ีทองเที่ยว จากการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบ พบวาในสภาวะแวดลอมแบบไมมีเสียงรบกวน การใชคำสั่งการคนหาดวยเสียงมีความถูกตอง 97.63% และการคนหา
ขอมูลมีความถูกตอง 98.50% สวนในสภาวะแวดลอมแบบมีเสียงรบกวน การใชคำสั่งการคนหาดวยเสียงมีความถูกตอง 83.64% 
และการคนหาขอมูลมีความถูกตอง 86.40% แตอยางไรก็ตามงานวิจัยน้ีไดพัฒนาใหรองรับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอรเทาน้ัน 

พงควัฒน คชศรีสวัสดิ์ และคณะ (2558) ไดนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบสืบคนเสนทางที่สั้นที่สุดเพื่อใหบริการ
บรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยใช Google Maps API และอัลกอริทึมการหาเสนทางที่สั้นที่สุดมาชวยสนับสนุนการ
แจงเหตุสาธารณภัยกับหนวยใหบริการสาธารณภัย จากการทดสอบการทำงานพบวาระบบมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินการ
ยอมรับอยูในเกณฑดีมาก รวมถึง ทศพล บานคลองสี่ และพีรพล เวทีกูล (2559) ไดพัฒนาโปรแกรมประยุกตนำทัวรอัตโนมัตบิน
อุปกรณเคลื่อนที่โดยใชการตรวจจับสถานที่รวมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมผานกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต ซึ่งโปรแกรมจะนำทาง แสดงสถานท่ีสำคัญ และจัดเสนทางทองเท่ียวแบบอัตโนมัติดวยเทคนิคในการแกปญหาการเดินทาง
ของพนักงานขายรวมกับสมการ Haversine ในการคำนวณระยะหางระหวางจีพีเอส จากการทดสอบพบวาผูเย่ียมชมสามารถไปยัง
สถานที่สำคัญตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง โดยมีผลความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งงานวิจัยน้ีใชเปนแนวทางในการนำแผนที่
กูเกิลและสมการ Haversine มาคำนวณระยะทางเพ่ือแสดงรานอาหารใกลเคียงกับตำแหนงปจจุบันทางภูมิศาสตรของผูใชได 

ประภัสสร มาประสพ และ นฤพนธ พนาวงศ (2562) ไดสรางแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดในการรับ
ขอความเสียงของผูใชงานเพ่ือสั่งงานอุปกรณไฟฟาโดยใชบอรดอิเล็กทรอนิกส ESP8266 ในการควบคุมการเปด - ปดอุปกรณไฟฟา 
จำนวน 4 จุด พรอมทั้งแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณไฟฟาผานแอปพลิเคชันไลนของผูใชงาน จากการทดสอบพบวาการ
สั่งงานดวยขอความเสียงในที่ไมมีเสียงรบกวน ระบบสามารถทำงานไดอยางถูกตอง แตหากมีเสียงรบกวนมากเกินไป ระบบอาจจะ
ไมสามารถทำงานได ซึ่งงานวิจัยน้ีสามารถนำแนวคิดการรับขอความเสียงผูใชงานมาประยุกตใชกับงานวิจัยของผูวิจัยไดเปนอยางดี 

Popescu-Belis et al. (2017) ไดนำเสนอการทดสอบระบบรูจำเสียงพูดอัตโนมัติแบบเรียลไทมดวยภาษาอังกฤษสำหรับ
สืบคนเอกสาร โดยมีองคประกอบในการทดสอบ เชน ประเภทของขอความ คุณภาพของ ไมโครโฟน และจังหวะการพูด เปนตน 
จากการทดสอบการทำงานของระบบพบวามีความแมนยำสูงสุดถึง 70% แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของการทดสอบเชนกัน 
เชน หากมีเสียงรบกวน หรือ จังหวะการพูดท่ีติดขัด เปนตน ก็จะทำใหความแมนยำของระบบลดลงต่ำสุดถึง 30% และ Kang et 

al. (2017) ไดพัฒนาระบบแนะนำการทองเที่ยวบนเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต โดยใช TTS ประกอบดวย ระบบใหบริการขอมูล
ทองเที่ยว ระบบจัดเก็บขอมูลทองเที่ยว การแปลงขอความเปนเสียงพูด และใชพิกัดทางภูมิศาสตรปจจุบันของผูใชมาแนะนำ
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในขณะที่เดินทางทองเที่ยว รวมถึงยังสามารถแนะนำเสนทางที่เหมาะสมกับคนเดินเทาและคนพิการ
หรือผูสูงอายุ อีกท้ังยังทำงานไดในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและ iOS ซึ่งงานวิจัยน้ีสามารถนำแนวคิดในการทดสอบการทำงาน
ของระบบในสภาพแวดลอมแตกตางกันและการใช TTS มาประยุกตใชในการแนะนำขอมูลรานอาหารดวยเสียงไดเปนอยางดี 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 สถาปตยกรรมของระบบ 

ภาพที ่1 สถาปตยกรรมของระบบ 

จากภาพท่ี 1 แสดงสถาปตยกรรมของระบบ โดยระบบจะมีข้ันตอนการทำงานดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผูใชพูดเพื่อขอความแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้งลงบนโทรศัพทมือถือที่รองรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

2. นำขอความเสียงจากขอที่ 1 มาตัดคำไทย โดยตัดคำบุพบทและคำท่ีไมมีความหมายท้ิง
3. นำคำท่ีไดจากขอที่ 2 มาทำการคนหาขอมูลรานอาหารท่ีใกลเคียงกับตำแหนงทางภูมิศาสตรปจจุบันของผูใช
4. แสดงขอมูลรานอาหารตามคำคนหาที่ไดจากขอที่ 3 เมื่อผูใชเลือกรานอาหารท่ีตองการไดแลวสามารถเลือกแสดงแผน

ที่รานอาหารหรือใหการแนะนำเสนทางไปยังรานอาหารท่ีตองการได 

3.2 การนำขอมูลรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคเขาสูระบบ 

ในสวนนี ้ผ ู ว ิจ ัยไดพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดวยภาษา PHP และเก็บขอมูลร านอาหารลงในฐานขอมูล MySQL 

ประกอบดวย 3 ตาราง คือ ตารางรานอาหาร, ตารางประเภทอาหาร และตารางผูใชงาน ซึ่งผูใชที่เปนผูดูแลระบบจะเปนผูนำเขา
ขอมูลรานอาหาร รวมถึงการแกไขและลบขอมูลรานอาหารดวย  

3.3 การขอคำแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียงพูด (ขอความเสียง) 
ในสวนน้ีผูวิจัยใชภาษา Java สำหรับแปลงขอความเสียง (ผูใชพูดขอคำแนะนำ) ใหเปนขอความอักษร จากน้ันทำการตัด

คำไทย ตัดคำบุพบทและคำที่ไมมีความหมายออก แลวนำคำสำคัญไปสืบคนจากฐานขอมูลและแสดงผลลัพธของการสืบคน คือ 
ขอมูลรานอาหาร ดังแสดงตามภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2 กระบวนการแปลงขอความเสียงใหเปนขอความอักษร 
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3.4 การเปลี่ยนขอความใหเปนเสียงพูด 

ในการเปลี่ยนขอความใหเปนเสียงพูดน้ันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจะมีคลาสที่ชื่อ TextToSpeech ใหใชงาน โดย
ผูวิจัยไดสรางคลาส MyTTS เพ่ือกำหนดคาเริ่มตน ซึ่งเมธอด speak ทำหนาท่ีเปลี่ยนขอความใหเปนเสียงพูด ดังแสดงตามภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนขอความใหเปนเสียงพูด 

3.5 การแสดงแผนที่นำทางไปยังรานอาหาร 
สำหรับการแสดงแผนที่นำทางไปยังรานอาหารที่ตองการนั้น ผูวิจัยใชแผนที่กูเกิลแสดงเสนทาง โดยระบบจะใหขอมูล

รานอาหารท่ีผูใชตองการและใกลเคียงกับพิกัดทางภูมิศาสตรปจจุบันของผูใช ซึ่งรายละเอียดจะขออธิบายไวในสวนของผลการวิจัย 

4. ผลการวิจัย
ในหัวขอนี ้เปนผลของการวิจ ัยการพัฒนาระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง  ทำงานบน

โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติแอนดรอยดและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ในการจัดเก็บขอมูลรานอาหารใน
จังหวัดนครสวรรคลงในฐานขอมูล MySQL โดยแบงการทดสอบการทำงานของระบบเปน 4 กรณี คือ 1) ระบุความตองการ 
2) ระบุความตองการพรอมระบุตำแหนงที่ตั้ง 3) ตองการใหแสดงขอมูลรานอาหารบริเวณใกลเคียงตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร
ปจจุบันของผูใช และ 4) แนะนำเสนทางไปยังรานอาหารที่ผูใชตองการ โดยผูวิจัยไดทดสอบในตำแหนงพิกัดหมูบานดีพรอม 2 
อ.เมือง จ.นครสวรรค เปนหลัก รวมท้ังผลการทดสอบการทำงานของระบบ โดยขอยกตัวอยางมา 1 กรณี คือ 

4.1 กรณีที่ผูใชระบุความตองการ 
เมื่อผูใชพูดวา “อยากกินกวยเต๋ียวจัง” ระบบทำการประมวลผลขอความเสียงแลวจะปรากฏผลลัพธดังภาพที่ 4 (ก) เมื่อ

คลิกที่รูปภาพลำโพงระบบแสดงขอมูลรานอาหารดวยเสียง (บรรยาย) แตหากตองการใหระบบแสดงแผนที่ตำแหนงที่ตั้งของ
รานอาหารและแนะนำเสนทางไปยังรานอาหารดังกลาว ใหคลิกที่ขอความตำแหนงที่ต้ัง จะปรากฏหนาจอดังภาพที่ 4 (ข) และ (ค) 

           (ก) ผลลัพธ “อยากกินกวยเต๋ียวจัง”            (ข) ตำแหนงที่ต้ัง             (ค) แนะนำเสนทาง 
ภาพที ่4 ผลลัพธของการพูดวา “อยากกินกวยเต๋ียวจัง” ตำแหนงที่ต้ังและแนะนำเสนทาง 
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4.2 ผลการทดสอบการทำงานของระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง 
ในงานวิจ ัยนี ้ผู ว ิจัยไดทำการทดสอบการทำงานของระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียงใน

สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 2 สภาพแวดลอม คือ สภาพแวดลอมที่ไมมีเสียงรบกวนและสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวน เชน เสียง
ภายในหองเรียน เสียงจากกลุมคนที่คุยกัน เสียงจากการเปดเพลง เสียงภายในหองประชุม เสียงจากการจราจรของรถ เปนตน โดย
ทดสอบกับผูใชจำนวน 50 คน ซึ่งผลการทดสอบการทำงานของระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรค แสดงตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ 

วิธีการทดสอบ 
สภาพแวดลอม 

ไมมีเสียงรบกวน มีเสียงรบกวน 
1. แนะนำรานอาหารดวยเสียง 92.40% 84.60% 
2. แนะนำเสนทางดวยเสียง 90.80% 85.00% 

เฉลี่ย 91.60% 84.80% 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวาผลการทดสอบการทำงานของระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง พบวา
ในสภาพแวดลอมที่ไมมีเสียงรบกวน การแนะนำรานอาหารดวยเสียงมีคาความถูกตองเทากับ 92.40% และการแนะนำเสนทางดวย
เสียงมีคาความถูกตองเทากับ 90.80% โดยมีคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 91.60% สวนในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวน เชน เสียง
ภายในหองเรียน เสียงจากกลุมคนที่คุยกัน เปนตน การแนะนำรานอาหารดวยเสียงมีคาความถูกตองเทากับ 84.60% และการ
แนะนำเสนทางดวยเสียงมีคาความถูกตองเทากับ 85% โดยมีคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 84.80% 

5. สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยการพัฒนาระบบแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง ผูวิจัยแบงการทำงานเปน 4 สวนคือ 1) การ

นำขอมูลรานอาหารเขาสูระบบ โดยผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา PHP และใชฐานขอมูล MySQL ในการจัดเก็บ
ขอมูลรานอาหารในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งผูดูแลระบบน้ันสามารถปอน ปรับปรุง หรือ ลบขอมูลรานอาหารไดอยางถูกตอง 2) การ
ขอคำแนะนำรานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียงพูด (ขอความเสียง) โดยผูวิจัยไดพัฒนาระบบดวยภาษา Java ใหสามารถ
ทำงานไดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทานั้น ผูใชสามารถคนหารานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียงพูดหรือเรียกวา
ขอความเสียง ซึ่งระบบจะแนะนำรานอาหารตามที่ตองการและอยูใกลเคียงกับผู ใช รวมถึงสามารถคนหารานอาหารโดยระบุ
ตำแหนงที่ตั้งได (อำเภอ หรือ สถานที่สำคัญ) เชน กวยเตี๋ยวที่ตาคลี รานกาแฟที่โกรกพระ รานบุฟเฟตที่ดาวดึ งส บุฟเฟตบริเวณ
หนองสมบูรณ เปนตน จากการทดสอบการทำงานพบวาระบบแนะนำรานอาหารไดตรงกับความตองการของผูใช ใกลเคียงกับ
ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรปจจุบันของผูใช รวมถึงแนะนำรานอาหารแบบระบุตำแหนงที่ตั้งไดอยางถูกตอง 3) การแนะนำ
รานอาหารในจังหวัดนครสวรรคดวยเสียง (เสียงบรรยาย) ระบบสามารถบรรยายขอมูลรานอาหารดวยเสียงไดตรงกับขอความท่ี
แสดงบนหนาจอโทรศัพทมือถือ ทำใหผูใชงานไดรับรูขอมูลรานอาหาร โดยไมตองอานขอมูลบนโทรศัพทมือถือ เน่ืองจากตัวอักษรที่
แสดงอาจมีขนาดเล็กทำใหมองเห็นไมชัดเจน และ 4) การแสดงแผนท่ีนำทางไปยังรานอาหารตามท่ีผูใชตองการ ซึ่งงานวิจัยน้ีผูวิจัย
ไดใชแผนที่กูเกิลมาแสดงเสนทางการเดินทางจากตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรปจจุบันของผูใชไปยังรานอาหารเหลานั้น จากการ
ทดสอบการทำงานในสวนน้ีพบวาระบบแนะนำเสนทางไดอยางถูกตอง ทำใหผูใชไมเสียเวลาในการเดินทางหรือไมหลงทาง 
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จากการทดสอบการทำงานของระบบจะเห็นไดวาในสภาพแวดลอมที่ไมมีเสียงรบกวน มีคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 
91.60% สวนในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวน มีคาความถูกตองเฉลี่ยเทากับ 84.80% แตอยางไรก็ตามยังพบวามีประเด็นสำคัญ 
2 สวน คือ 1) กรณีที่มีเสียงรบกวนมากเกินไปในขณะใชคำสั่งเสียง เชน เสียงจากกลุมคนที่คุยกัน ภายในหองประชุม หองจัดเลี้ยง
สังสรรค สถานบันเทิง เปนตน ซึ่งกรณีดังกลาวน้ีจะทำใหโปรแกรมทำงานลาชา หรือ ขอความเสียงที่ไดอาจไมถูกตองหรือไมตรงกับ
ผู ใชพูด ทำใหระบบแนะนำรานอาหารไมตรงกับความตองการของผู ใชได ดังนั ้นเพื ่อใหระบบทำงานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดควรหลีกเลี่ยงการใชงานระบบในสถานที่มีเสียงรบกวนมากจนเกินไป และ 2) ระบบที่ไดจากงานวิจัยครั้งน้ี
รองรับการทำงานบนโทรศัพทมือถือที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและตองพูดเปนภาษาไทยเทาน้ัน ซึ่งในอนาคตผูวิจัยจะพัฒนา
ระบบใหรองรับการทำงานดวยเสียงสำหรับภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน อีกทั้งจะพัฒนาหรือประยุกตใช
เทคโนโลยีที่ชวยลดการรบกวนจากเสียงท่ีไมตองการ ซึ่งจะทำใหระบบมีประสิทธิภาพและทำงานถูกตองมากย่ิงข้ึน 

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยในปงบประมาณ 2563 

เอกสารอางอิง (References) 

จักรกฤษณ เสนห นมะหุต. (2557). ระบบสารสนเทศสำหรับการสืบคนขอมูลทองเท่ียวดวยเสียง. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยี
มหานคร, 11 (2), 1-20. 

ทศพล บานคลองสี่ และพีรพล เวทีกูล. (2559). โปรแกรมประยุกตนำทัวรอัตโนมัติบนอุปกรณเคลื่อนที่โดยใชการตรวจจับสถานท่ี
รวมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 9 (3), 190-201. 

ประภัสสร มาประสพ และนฤพนธ พนาวงศ. (2562). ระบบควบคุมการเปด – ปดอุปกรณไฟฟาภายในบานดวยขอความเสียง. ใน  

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7, 1462-1469. 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ “โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลตนแบบสำหรับการพัฒนาระบบเกษตรรายแปลงเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อำเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี”. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พงควัฒน คชศรีสวัสด์ิ, อัสนีวัลย อินทรขำ, พรทิพย โตะระหมาน และสุวัฒน เตชะเพชรไพบูลย. (2558). ระบบสืบคนเสนทางที่สั้น
ที ่สุดเพื ่อใหบริการบรรเทาสาธารณภัยเขตจังหวัดเพชรบุรีดวยบริการกูเกิลแมพสเอพีไอ , ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคร้ังที่ 1, 196-203. 

Kanchanapiboon, K. (2563). Introduction to Tacotron 2: End-to-End Text to Speech และตัวอยางภาษาไทย. คน
เมื่อ 3 กุมภาพันธ 2563 จาก https://medium.com/avangelisttacotron-2-ชิดในเลยเพ-9c35fb6a6227 

Kang, K., Jwa, J. & Park, S.E. (2017). Smart Audio Tour Guide System using TTS. International Journal of Applied 

Engineering Research, 12 (20), 9846-9852. 

Popescu-Belis, A., Habibi, M., Garner, P.N. & Li, N. (2017). From Research to Reality: Evaluation of a Single-

Computer Real-Time LYCSR System for Speech-Based Retrieval. ค  น เ ม ื ่ อ  20 มก ร า ค ม  2563 จ าก 
https://infoscience.epfl.ch/record/226625 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

600 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา
กสมล ชนะสุข1*, สมประสงค ทับไกร1 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
*kasamol2520@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะ
เห็ดนางฟา 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา  
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 68 ราย โดยใช 
การเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 ราย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันบนระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะห 
การลงทุนการเพาะเห็ดนางฟาสําหรับผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน
สําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ด
นางฟาโดยผูเชี่ยวชาญ ในภาพรวมมีคุณภาพในระดับดีมาก ( X  = 4.96, S.D.=0.21) และผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟาโดยเกษตรกร  
ผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X  = 4.63, S.D.=0.28)  
ผูใชงานแอปพลิเคชันสามารถนําความรูไปใชในการสรางรายได วิเคราะห และการตัดสินใจ และทราบถึง
ความคุมคาของการลงทุนเพาะเห็ดได 

คําสําคัญ: แอปพลิเคชัน, เห็ดนางฟา 
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Application System Development for Analysis of Fairy Mushroom Cultivation 
Investment 

Kasamol Chanasuk1*, Somprasong Thabkrai1 

1Business Computer Faculty Of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University 
*kasamol2520@gmail.com

Abstract

This study aimed: 1) to develop an application system for analysis of Fairy Mushroom 
or Phoenix Oyster Mushroom cultivation investment and 2) to study the satisfaction of the 
users of the application for investment analysis, mushroom cultivation. The population of 
the study was 68 Fairy Mushroom cultivators in Nakhon Pathom. Then 30 of the Fairy 
Mushroom cultivators in Nakhon Pathom were selected to be the samples of the study by 
purposive sampling.  The research instruments used consisted of the quality evaluation 
questionnaire of the investment analysis of Fairy Mushroom cultivation and the satisfaction 
survey of the samples using the developed application. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, and standard deviation.  

The results showed that the quality evaluation result of the investment analysis 
of Fairy Mushroom cultivation was at a good level ( X  = 4.96, S.D. = 0.21), and the 
satisfaction result of the samples toward the application was at an excellent level ( X  = 4.63, 
S.D. = 0.28). Users of the application can use their knowledge to generate income, analyze 
and make decisions, and know the value of their mushroom investment. 

Keywords: Application, Fairy Mushroom 
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บทนํา 
ปจจุบันการเพาะเห็ดเพ่ือการคามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะใหผลผลิตเร็วมีการลงทุน

ที่ต่ํา การดําเนินงานไมยุงยากซับซอนเปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรไดตลอดท้ังป (ชลธิชา  
โคประโคน, 2559) การหาวัสดุอุปกรณในการผลิตหาไดงายราคาไมแพง และการเลือกใชชนิดของอาหารเสริม
ขึ้นอยูกับชนิดของเห็ด และการคํานึงถึงกระบวนการผลิต สภาพแวดลอมและปญหาการเกิดเชื้อปนเปอน 
ในวัสดุเพาะ หากแตเมื่อมีการขยายการผลิตมากขึ้นทําใหเกิดปญหาในเร่ืองของข้ีเลื่อยไมเพียงพอตอความ
ตองการ และมีแหลงผลิตจํากัด สงผลใหขี้เลื่อยมีราคาทีสู่งขึ้น ในขณะที่จังหวัดนครปฐม มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ มีวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมหลายชนิด โดยเห็ดที่มีการเพาะมากท่ีสุด  
ไดแก เห็ดนางฟา มีปริมาณผลผลิต 42,500 กิโลกรัมตอป รองลงมา ไดแก เห็ดฟาง มีปริมาณผลผลิต 
21,600 กิโลกรัมตอป และเห็ดเปาฮ้ือ 6,000 กิโลกรัมตอป ตามลําดับ (กสมล ชนะสุข และคณะ, 2561) 
และสิ่งสําคัญในปจจุบันพบวา สมารทโฟนไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันเปนอยางมาก แอปพลิเคชัน 
ยังเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความรู แบงปนหรือสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว
และขอความ ทําใหแอปพลิเคชันเปนที่นิยมและใชงานกันอยางกวางขวาง (มนัสนันท พรอนันตรัตน, 2558, 
หนา 2)  

ดวยขอมูลที่กลาวมาขางตน การลงทุนเพาะเห็ดนางฟาจะตองทราบเร่ืองการลงทุนทําธุรกิจ 
การเพาะเห็ดแบบครบวงจร เนื่องจากขอจํากัดในการผลิตเชื้อเห็ดที่ทําไดยาก เงินลงทุนในระยะแรกสูง 
ประกอบกับ ตองมีการบริหารจัดการฟารมอยางถูกตอง จึงนํามาสูการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับ
วิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา เพ่ือเปนการใหความรูเกี่ยวกับการเพาะเห็ด การประเมินรายได 
และคาใชจาย ผูที่มีความสนใจที่จะทําธุรกิจ ทําใหผูที่สนใจหรือเกษตรกรรายใหมสามารถเรียนรูและวาง
แผนการลงทุนเพาะเห็ดไดกอนลวงหนาที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติจริง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทฤษฏีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
ณรงคฤทธิ์ รินทราช (2559, หนา 4) กลาววา แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึงชุดโปรแกรม

ประเภทหน่ึงที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือใชงานบนมือถือประเภทสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตตาง ๆ ที่มีใหดาวนโหลด 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน
แอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะห 
การลงทุนการเพาะเหด็นางฟา 

ระบบแอปพลเิคชันสําหรับวิเคราะห
การลงทุนการเพาะเหด็นางฟา 

การศึกษาขอมลู 

การศึกษาขอมลูและเอกสารที่เกี่ยวของ 
- สถานการณท่ัวไปของอุตสาหกรรมเห็ด 
- ตนทุนการผลิตเห็ดนางฟา 
- แอปพลิเคชัน/ระบบแอปพลิเคชัน 
- ผังการดําเนินงาน (Flow Chart) 
การศึกษาขอมูลภาคสนาม 
- สัมภาษณเกษตรกรผู เพาะเห็ดนางฟา  
เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับ
วิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา 

ออกแบบแอปพลิเคชัน 

ขั้นตอนการพัฒนา สรางตนแบบ

พัฒนาแอปพลิเคชัน 

ประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน 
โดยผูเช่ียวชาญ 
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และติดตั้งไปยังอุปกรณรุนตาง ๆ ที่ผูพัฒนาแอปพลิเคชันทําใหเหมาะสมกับอุปกรณนั้น ๆ อธิบายงาย ๆ 
คือโปรแกรมท่ีทํางานบนมือถือและแท็บเล็ต 

สุทธิพงศ สุวรรณเดชากุล (2559, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของชางไฟฟา การประปาสวนภูมิภาค เขต 5 งานวิจัยนี้เปนการสราง 
แอปพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดเวลาในการ
ออกแบบระบบไฟฟา มีเมนูการทํางาน 6 เมนูหลัก ประกอบดวย การคํานวณโหลดรวม การคํานวณตัวเก็บ
ประจุไฟฟา การคํานวณกระแสหมอแปลง การคํานวณหาขนาดมอเตอรไฟฟา การหาขนาดสายไฟฟาสําหรับ
มอเตอร และเมนูสุดทายเปนแหลงองคความรูที่รวบรวมคูมือการใชงานแอปพลิเคชันและขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ทฤษฎีการคํานวณบนแอปพลิเคชัน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุปไดวา การพัฒนาแอปพลิเคชันมาใชงานเพ่ือชวย
อํานวยความสะดวกและเปนเครื่องมือที่ชวยพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือเปนประโยชนตอการเรียนรู 
ดวยตนเองและชวยลดเวลาในการคํานวณรายรับและรายจายใหสั้นลง 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม จํานวน  
68 ราย (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2559) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรผูเพาะเห็ด
นางฟาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 ราย ใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) 
เพ่ือทดสอบและประเมินความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันสําหรับการวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา  

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
ผูวิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไว ดังนี้ 
2.1 แอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา  โดยมีการจัดลําดับขั้นตอน

การออกแบบและสรางไวดังนี้ 
2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
2.2 ดําเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการวิเคราะหการลงทุนการเพาะ

เห็ดนางฟา โดยการเขียนชุดคําสั่งผานโปรแกรมที่มีชื่อวา Sublime Text3 โดยใชภาษาจาวาในการเขียน
โปรแกรม และใชชุดคําสั่งจากโปรแกรม Theme Roller jQuery Mobile เพ่ือสรางหนาตางและการแตง
เติมสีสันของแอปพลิเคชันใหสวยงาม 

2.3 ดําเนินการสรางแบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสําหรับการวิเคราะหการลงทุน
การเพาะเห็ดนางฟาที่ไดพัฒนาข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานแอปพลิเคชันและส่ือ จํานวน 2 ทาน พิจารณา
ประเมินผานแบบประเมินคุณภาพ 

2.4 ทําการปรับปรุงแกไขแอปพลิเคชันตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 2 ทาน 
โดยทําการปรับปรุงแลวนําเสนอขึ้นพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือประเมินคุณภาพตอไป 

2.5 นําแอปพลิเคชันสําหรับการวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟาท่ีพัฒนาขึ้น 
ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง โดยการทดลองใชและประเมินผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอป 
พลิเคชันสําหรับการวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา 

2.6 วิเคราะหผลและสรุปผล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดนําแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  คือ เกษตรกรผูเพาะ
เห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม จาํนวน 30 ราย มีข้ันตอนดังนี้ 

3.1 อธิบายใหกลุมตัวอยางทราบถึงกระบวนการใชแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 
3.2 ใหกลุมตัวอยางทดลองใชงานแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้นจนครบทุกข้ันตอน 
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3.3 เก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชงานดวยแบบวัดความพึงพอใจที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
3.4 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ/สรุปผลการทดลอง 

การประเมินความพึงพอใจการทํางานของระบบ การพัฒนาโดยยึดหลักแนวคิดวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ในการพัฒนาระบบน้ัน ไดมีการกําหนดใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และกําหนดขั้นตอนท่ีเปนแนวทางในการวิเคราหระบบโดยพยายามใหมีขอบกพรองนอยที่สุด  
เนื่องจากหลายองคกรลมเหลวในการนําระบบมาใชในงาน เพราะขาดความรูความเขาใจหรือไมไดมีกา รจัด
ขั้นตอนการพัฒนาระบบท่ีถูกตอง (กรมสงเสริมอุตสาหกรรรม, 2563) โดยระบบท่ีจะพัฒนานั้นอาจเปนการ
พัฒนาระบบใหมหรือการปรับปรุงระบบเดิมใหดีข้ึนก็ได การพัฒนาระบบแบงออกเปน 7 ขั้นตอน  

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1) วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น 

ผูวิจัยนําแบบประเมินคุณภาพที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหระดับความเหมาะสมโดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑการประเมิน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการประเมิน  
โดยประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานความสามารถของแอปพลิเคชัน 2) ดานความถูกตองของแอปพลิเคชัน 
3) ดานความยากงายและลักษณะการใชงานแอปพลิเคชัน และ 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของ 
แอปพลิเคชัน 

การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเนื้อหา  (Content Analysis) โดยการวิเคราะหและ
สังเคราะหสาระสําคัญที่ไดจากการรวบรวมขอมูลในวิธีตาง ๆ แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดน้ันมาทําการวิเคราะห
สาระ สรางขอสรุป และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยวิธีกําหนดนํ้าหนักคะแนนเปน  5 ระดับ  
แบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) สวนผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในภาพรวมและจําแนกตามรายขอ
คําถามใชเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลตามแนวคิดของเบสต  (Best, 1981, หนา 179-187) 
ดังตอไปน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง  เหมาะสมนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 

2) วิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน มาจัดทําเปนแบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณแลว
นําไปใหกลุมตัวอยางใชในการประเมินความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาขึ้น 

 

กระบวนการพัฒนางานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาความตองการ 

- เก็บขอมูลจากเกษตรกร 
ผูเพาะเห็ดนางฟา 
- การวิเคราะหการลงทุน 
การเพาะเห็ดนางฟา 

การออกแบบ 

- ออกแบบและพัฒนา 
แอปพลิเคชันสําหรับ 
การวิเคราะหการลงทุน 
การเพาะเห็ดนางฟา 

การสรางแอปพลิเคชัน 

- สรางแอปพลเิคชัน 
- การประเมินจากเชี่ยวชาญ 
- แกไขและปรับปรุงระบบ
ตามขอเสนอและคําแนะนํา 

การทดสอบ 

- การตรวจสอบระบบ 
- การใชระบบ/ทดสอบ 
- การประเมินผล 
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การออกแบบฐานขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใชงานของระบบ 

การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา สามารถดําเนินการดังนี้ 
1. เขาใชงานแอปพลิเคชันทําการสมัครสมาชิกใหมเม่ือดําเนินการแลวจะปรากฏเมนูใชงานหลัก

ประมาณ 6 เมนู ประกอบดวย 1) ประเมินคาใชจายในการเพาะเล้ียง 2) ความรูเห็ดเบื้องตน 3) คํานวณ
วัตถุดิบทํากอนเชื้อ 4) ราคาเห็ดทองตลาด 5) เก็บขอมูลการเจริญเติบโต และ 6) รายได ตนทุน กําไร 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. แนะนําเมนูประเมินคาใชจายในการเพาะเลี้ยง เมนูคํานวณวัตถุดิบทํากอนเชื้อ การเจริญเติบโต
รวมถึงรายได ตนทุน กําไร และผลการคํานวณรายรับ-รายจายเพื่อใชในการวางแผนเพาะปลูกเห็ดนางฟา 
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ผูใชงานระบบ 
ผูใชงานระบบระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา  หลัก ๆ แบงผูใช

ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) เกษตรกรที่ประสงคตองการเพาะปลูกเห็ดท่ีมีพ้ืนท่ีพอเหมาะ โดยสามารถคํานวณ
พ้ืนท่ีคาใชจาย การลงทุนในการเพาะปลูก 2) กลุมประชาชนท่ัวที่ตองการปลูกเห็ดเปนอาชีพหรืออาชีพเสริม 
เพ่ือสรางรายได เพราะตองการศึกษาขอมูลเบื้องตนกอนการตัดสินใจลงทุน 

3. การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะ
เห็ดนางฟาของเกษตรกรผูเพาะเห็ดนางฟาในจังหวัดนครปฐม

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 60 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีอายุระหวาง 21–30 ป คิดเปนรอยละ 43.33 
รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 31–40 ป คิดเปนรอยละ  30 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง  41–50 ป  
คิดเปนรอยละ 13.33 รองลงมาคือ มีอายุระหวาง 18-20 ป คิดเปนรอยละ 10 รองลงมาคือ มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.33 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาคือ  
มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 3.33 และสวนใหญมีรายไดทั้งครัวเรือน 5,000–10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 53.33 
รองลงมาคือ มีรายไดทั้งครัวเรือนต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 40 และรองลงมาคือ  
มีรายไดท้ังครัวเรือน 20,001–30,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 6.70  

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันบนสําหรับการวิเคราะหการลงทุนการเพาะ
เห็ดนางฟา 

ความคิดเห็น X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานความสามารถของแอปพลิเคชัน 4.63 0.36 มากท่ีสุด 
2. ดานคุณภาพของแอปพลิเคชัน 4.56 0.39 มากท่ีสุด 
3. ดานทัศนคติ 4.69 0.41 มากท่ีสุด 
4. ดานความพึงพอใจ 4.63 0.39 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.63 0.28 มากท่ีสุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา ชวยใหเกษตรกร
สามารถประเมินคาใชจายในการเพาะเห็ด ทราบถึงรายได ตนทุน กําไร เก็บขอมูลการเจริญเติบโต มีความรู
เห็ดเบ้ืองตน ทราบราคาเห็ดทองตลาด และสามารถคํานวณวัตถุดิบทํากอนเชื้อไดสะดวกและงายขึ้น  
แทนการคนหาขอมูลบนเว็บไซต ผลการประเมินคณุภาพแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ด
นางฟา มีทั้งหมด 4 ดาน สรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.96, S.D. = 0.21) ทั้งนี้
เพราะผูวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันโดยทําตามขั้นตอนใหมีระบบอยางดีและสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืน ๆ  
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับวิเคราะหการลงทุนการเพาะเห็ดนางฟา 
มีทั้งหมด 4 ดาน สรุปในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.63, S.D. = 0.28) แสดง 
ใหเห็นวา แอปพลิเคชันที่ออกแบบมานั้นมีความนาสนใจ มีผลใกลเคียงกับงานวิจัยของ สุชานันท แกวกัลยา 
และธนากร อุยพานิชย (2562) ไดทําการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนําการใชสมุนไพรไทยเพ่ือเสริมความงาม 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน สรุปโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ นนทวาสี วิวัฒน มีสุวรรณ และเอกสิทธิ์ เทียมแกว (2557)  
ไดทําการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  ซึ่งพบวา ความคิดเห็น 
ของผูใชงานที่มีตอแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมานั้นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
 

สขุสวัสดิ์  แซลิ่ม1*, ชัยวุฒ สัมฤทธิ์1 และ ดรณุกิจ ประสมศักดิ์1 

 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*s.suksawat@webmail.npru.ac.th 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแอปพลิเคชัน

สงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

นักทองเที่ยวคนไทยที่เขามาทองเที่ยวในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 60 คน  โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันตาม

หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)  เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาประกอบไปดวยโปรแกรม Unity ภาษา C# โปรแกรม 

Google Sketchup โปรแกรม Visual Studio โปรแกรม Android Studio โปรแกรม Vegas และ Vuforia  สถิติที่ใชในการ
วิจัย ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสริม ประกอบดวย แผนพับประชาสัมพันธ และแผนภาพมารคเกอรที่มีคำบรรยายสั้น ๆ สำหรับใชสแกนเพื่อ

แสดงขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ ภาพสองมิติ สามมิติ และเสียง ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 2) ผลการประเมินคุณภาพ

จากผูเชี่ยวชาญท่ีมีความคิดเห็นตอแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปน

จริงเสริม โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.42, S.D.=0.51)  และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชัน

สงเสริมการทองเท่ียวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  =4.36, 

S.D.=0.56) 
 

คำสำคัญ: การทองเที่ยว, ราชบุรี, โพธาราม, เทคโนโลยีความเปนจริงเสรมิ 
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ABSTRACT 

 

The purposes of the research were 1) to develop the Tourism Promotion Application of Photharam 

District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology, 2) to evaluate the Tourism Promotion 
Application of Photharam District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology, and 3) to 

study tourist satisfaction on the Tourism Promotion Application of Photharam District, Ratchaburi Province 

with the Augmented Reality Technology. The sample used in this research was 60 Thai tourists who came 

to travel in Photharam District, Ratchaburi Province. This research was developed by System Development 

Life Cycle (SDLC).  The application development tools include Unity, C#, Google Sketchup, Visual Studio, 

Android Studio, Vegas, and Vuforia. The statistics used in the research were mean and standard deviation.  

The research findings showed that: 1) the results of the Tourism Promotion Application of 

Photharam District, Ratchaburi Province with the Augmented Reality Technology consists of brochure, label, 

and marker for displaying information in the form of augmented reality technology, 2) the quality evaluation 

from experts who gave opinions on the Tourism Promotion Application of Photharam District, Ratchaburi 

Province with the Augmented Reality Technology at the high level ( =4.42, S.D.=0.51) and 3) the target 

group was satisfied with the application at a high level (  =4.36, S.D.=0.56) 
 

Keyword: Tourism, Ratchaburi, Photharam, Augmented Reality 

 

1. บทนำ 
การทองเที่ยวเปนเรื่องของการพักผอนหยอนใจ เปนสิ่งที่พึงปรารถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต ชวยผอนคลาย

ความเครียดไปพรอม ๆ กับไดประสบการณที่แปลกใหม ไดเห็นความสวยงาม ไดสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเกี ่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น สําหรับประเทศไทยถือไดวามีแหลงทองเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเขาไปสัมผัส ซึ่งมี

ทั้งแหลงทองเท่ียวท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวท่ีเปนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกระจายตัวอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  

ทั้งนี้ในหลายจังหวัด การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีการขยายตัวสูงและเปนแหลงรายไดที่สำคัญ

กอใหเกิดการจางงานและการกระจายรายไดสูประชาชนในชุมชน ซึ่งจังหวัดราชบุรีก็มีแนวโนมของนักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นใน

ทุกป ดังน้ันจังหวัดราชบุรีจึงมีการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561-2564  ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

การเสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การคา การบริการ การทองเที่ยว ดวยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลคาสูง (กลุมงาน
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ยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี, 2560) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัด มีทั้งแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และแหลงทองเท่ียววิถีชีวิตชุมชน  

สำหรับอำเภอโพธารามนั้นเปนหนึ่งในอำเภอที่ตั้งอยูบริเวณลุมน้ำแมกลองของจังหวัดราชบุรี มีสถานที่ทองเที ่ยว

หลายแหงที่พบเห็นนักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยียน เชน บริเวณตลาดเกาโพธาราม ซึ่งเปนตลาดเกาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 

รวมถึงบริเวณพิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอน ซึ่งเปนสถานที่แสดงนทิรรศการหนังใหญภายใตโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนตน  

นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยสงเสริมการทองเที่ยว เชน เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented 

Reality: AR) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นำระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพ เพื่อสรางสิ่งที่เสมือนจริงใหกับผูใช 

ปจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนำมาประยุกตใชกับงานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานอุตสาหกรรม การแพทย การตลาด การ

บันเทงิ การทองเที่ยว เปนตน โดยใชงานผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ และแสดงผลผานหนาจอโทรศพัทมือถือ  

ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว เพื่อรักษาตลาดการทองเท่ียวเดิมและสรางตลาดการทองเท่ียวใหม  จึงไดมี

การนำเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการทองเที่ยวที่ทันสมัย ซึ่งคณะผูวิจัยได

เล็งเห็นความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมมาสรางเปนแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มความนาสนใจในการ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยนักทองเที่ยวจะไดเห็นภาพเสมือนจริงผานแอปพลิเคชัน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

  

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  AR (Augmented Reality) เปนเทคโนโลยีใหม ที่ผสานเอาโลกแหงความเปนจริงเขากับโลกเสมือนโดยผาน

อุปกรณทางดานฮารดแวรรวมกับการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทำใหสามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเปนวัตถุแสดงผลในจอภาพ

กลายเปนวัตถุ 3 มิติ ลอยอยูเหนือพื้นผิวจริง มีการแสดงผลท่ีแสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหวดูมีมิติมีความตื่นเตนเราใจ เทคโนโลยี 

AR มีหลักการทำงานโดยสามารถแบงประเภทตามสวนวิเคราะหภาพ เปน 2 ประเภท ไดแก การวิเคราะหภาพโดยอาศัยมารค

เกอรเปนหลักในการทำงาน (Marker based AR) และการวิเคราะหภาพโดยใชลักษณะตาง ๆ ที่อยูในภาพมาวิเคราะห

(Marker-less based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบดวย 1) มารคเกอร 2) กลองโทรศัพทมือถือ หรือ ตัว

จับเซนเซอร อ่ืน ๆ 3) สวนการแสดงผลภาพ 4) ซอฟตแวรสวนประมวลผลเพ่ือวัตถุแบบสามมิติ 

พจนศิรินทร  ลิมปนันทน (2562) ไดทำการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงทองเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม และศึกษา

การยอมรับและความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันเสมือนจริงจังหวัดมหาสารคาม โดยใชเครื่องมือ Unity ในการพัฒนาพบวา

การนำเทคโนโลยีเสมือนจริงเขามาชวยสงเสริมการทองเที่ยวแกจังหวัดมหาสารคาม โดยมุงเนนนำเสนอสถานที่ทองเท่ียวที่เปน

จุดเดนของจังหวัดมหาสารคาม จะสามารถเปนตนแบบการกระตุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวและสรางรายไดใหแกคนในทองถ่ิน

ไดอยางย่ังยืน ผลท่ีไดจากการสังเกตพฤติกรรมนกัทองเท่ียวขณะใชแอปพลิเคชันเสมือนจริงแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะมี

ความตื่นเตน สนุกสนาน และใหความสนใจกับแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมมากขึ้น 

 วงเดือน พลอยงาม และศุภพักตร จารุเศร (2561) ไดนําเทคโนโลยี AR มาทำสื่อโฆษณาบนแผนพับเสมือน 3 มิติ

ผานทางสมารตโฟน สำหรับจัดแสดงในนิทรรศการทองเที่ยว  โดยใชเครื่องมือ Unity ในการพัฒนา ผลที่ไดคือ ชวยกระตุน
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ความสนใจและดึงดูดลูกคาไดเปนอยางดี และยังชวยสงเสริมภาพลักษณใหกับที่พัก สรางความนาเชื่อถือได รวมถึงสามารถนํา

ผลงานนี้ออกจัดแสดงนิทรรศการการทองเที่ยว โดยไมตองจัดเตรียมอุปกรณจำนวนมากและลดเวลาในการจัดเตรียมบูธ 

จิตรนันท ศรีเจริญ และคณะ (2562) พัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยว 8 แหลงทองเท่ียวที่ตองไปในจังหวัด

เพชรบูรณ ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง  โดยใชโปรแกรม Unity และภาษา C# ผลที่ได คือแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยว 8 

แหลงทองเที่ยวที่ประกอบดวย ขอมูลที่เปนรูปภาพ คำบรรยายสั้น ๆ บอกเลาเรื่องราวตาง ๆ และ Marker สำหรับใชสองเพ่ือ

แสดงวิดีโอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของ จะเห็นไดวาการพัฒนาแอปพลิเคชันดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมมา

ประยุกตใชในงานตาง ๆ สามารถดึงดูดความสนใจของผูใชไดอยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีความเปน

จริงเสริมเขามาผสมผสานเพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหกับผูใช สรางประสบการณใหม และดึงดูดความสนใจของผูใช 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทำการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปน

จริงเสริม โดยใชหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังน้ี 

 4.1 การศึกษาเบื้องตน ผูวิจัยไดทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประชาสัมพันธสถานที่ทองเท่ียวในอำเภอโพธาราม 

พบวายังคงเปนรูปแบบเดิม ๆ ที่เปนเอกสารประชาสัมพันธ ใบปลิว แผนพับ รวมถึงเว็บไซตหรือเฟซบุก   

 4.2 การวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ มีการลงพื้นที่สำรวจและเก็บขอมูลที่

เกี่ยวของ เก็บรวบรวมภาพถาย ศึกษาแผนที่ตั้ง สัมภาษณและรวบรวมขอมูลสำคัญที่จะนำไปใชในการวิเคราะห ออกแบบ 

และพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

 4.3 การออกแบบ กลุมผูวิจัยไดทำการออกแบบรายละเอียดของเนื้อหาที่จะปรากฏอยูในแอปพลิเคชันสงเสริมการ

ทองเที ่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีเนื้อหามีทั้งขอความ ภาพ เสียง วิดีโอเสียงบรรยายไทยพรอมซับไตเติล

ภาษาอังกฤษ และแบบจำลองสามมิติ รวมถึงมีการแสดงผลแผนที่การเดินทางเพื่อไปยังสถานที่นั้น ๆ โดยกลุมผูวิจัยไดเรียบ

เรียงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา จากนั้นออกแบบสวนติดตอกับผูใช โดยออกแบบสวนของการแสดงผลบน

จอภาพของแอปพลิเคชัน  ออกแบบรายละเอียดในการทำงานของแอปพลิเคชัน รวมถึงออกแบบคูมือการใชแอปพลิเคชัน

สงเสริมการทองเท่ียวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพรวมของการออกแบบระบบ 
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 4.4 การพัฒนาและนำไปใช กลุมผูวิจัยไดทำการพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยใชหลักการดังนี้ 

  4.4.1 การออกแบบ Marker ผูวิจัยทำการออกแบบ Marker สำหรับแหลงทองเที่ยวจำนวน 6 สถานที่ใน

อำเภอโพธาราม จำนวน 6 ภาพ โดยใชภาพถายจริง ไปใสไวในแผนพับประชาสัมพันธและแผนภาพมารคเกอร  

  4.4.2 การสรางวิดีโอนำเสนอ โดยนำขอมูลตาง ๆ มาสรางเปนสื่อในรูปแบบวิดีโอ จำนวน 6 คลิปวิดีโอ  

 4.4.3 การสรางแบบจำลองสามมิติ โดยนำขอมูลจากสถานที่จริงมาสรางตัวแบบจำลองสามมิติ โดยใช

โปรแกรม Google Sketchup และนำไปเปนสวนหนึ่งของการแสดงผลในแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น  

  4.4.4 การเขียนโปรแกรม โดยใชโปรแกรมภาษา C# รวมกับโปรแกรม Unity และ Vuforia แลวทำการ

นำเขาโมเดลเพื่อกำหนดการเชื ่อมโยงระหวางโมเดลและขอมูล เมื ่อเสร็จก็จะทำการสรางไฟล. apk เพื ่อนำไปใชกับ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 

           
 

             ภาพท่ี 2 Marker สถานท่ีทองเที่ยวทั้ง 6 สถานที่             ภาพท่ี 3 วิดีโอสถานที่ทองเท่ียวท้ัง 6 สถานที่ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แบบจำลองสามมิติของสถานที่ทองเท่ียว 
 

5. เคร่ืองมือการวิจัย 
5.1 แอปพลิเคชันสงเสรมิการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

5.2 แบบประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชัน  

5.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวที่มีตอแอปพลิเคชัน 

 

6. กลุมเปาหมาย  
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักทองเท่ียวคนไทยท่ีเขามาทองเที่ยวในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  จาก

นักทองเท่ียวคนไทยที่เขามาทองเที่ยวในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   จำนวน 60 คน  

 

7. สถิติท่ีใชในการวิจัย  
สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยนำผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน 

ดังนี ้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2556) 
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    คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากทีสุ่ด    

    คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก    

    คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง    

    คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย    

    คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยท่ีสดุ  
  

 

8. ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาสื่อเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยว สามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

8.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันและแผนพับประชาสัมพันธ โดยเน้ือหาในแผนพับจะเปนรูปภาพและคำบรรยาย รวมถึง

สัญลักษณมารคเกอร ของสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 6 แหง ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไดแก 1) Secret Space 2) โรงหนัง

เกาวิกครูทวี 3) พิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอน 4) รานดูนม 5) อุโบสถทองคำวัดพระศรีอารย 6) ตลาดเกา 119 ป เจ็ดเสมียน 

และในสวนของแอปพลิเคชัน ผูใชสามารถดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันผานสมารตโฟน โดยการสแกนท่ี QR Code ที่

ปรากฏอยูในแผนพับประชาสัมพันธ เมื่อติดตั้งเรียบรอยจะปรากฏไอคอนของแอปพลิเคชันบนหนาจอสมารตโฟนเพื่อใหผูใช

เปดเขาใชงานและนำไปสแกนยังจุดตาง ๆ บนแผนพับที่มีตัวมารคเกอรปรากฏอยู ก็จะไดรับขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยวเหลานั้น อันประกอบดวย คลิปวิดีโอแนะนำสถานที่ทองเที่ยวที่มีเสียงบรรยายภาษาไทยและซับไตเติลภาษาอังกฤษ  

แบบจำลองสามมิติของสถานที่ตาง ๆ พรอมทั้งมีปุมใหกดเรียกดูพิกัดของสถานที่เหลานั้นผาน Google Maps   

   
 

ภาพที่ 5 แผนพับประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียว 

 

        

ภาพท่ี 6 คลิปวิดีโอบอกเลาประวัติของสถานที่ทองเท่ียวและโมเดลโดยใชเทคโนโลยี AR แสดงผลบนสมารตโฟน 

 

8.2 การประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน พบวามีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับ

มาก (  = 4.42, S.D. = 0.51) เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที ่มีคาสูงสุด คือดานประสิทธิภาพของการทำงาน มี

คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  (  = 4.50, S.D. = 0.58)  รองลงมา คือ ดานประโยชนของแอปพลิเคชันตอการนำไปใชงาน  
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(  = 4.42, S.D. = 0.43)  ดานการออกแบบและจัดรูปแบบการใชงานแอปพลิเคชัน (  = 4.42, S.D. = 0.43)  และดาน

เนื้อหา (  = 4.33, S.D. = 0.58)  ซ่ึงทั้งหมดมีคณุภาพอยูในระดับมาก ตามลำดับ  ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมนิคณุภาพของแอปพลิเคชันโดยผูเช่ียวชาญ 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานเนื้อหา 4.33 0.58 มาก 

2. ดานการออกแบบและจัดรูปแบบการใชงานแอปพลิเคชัน 4.42 0.43 มาก 

3. ดานประสิทธิภาพการทำงาน 4.50 0.58 มากที่สุด 

4. ดานประโยชนของแอปพลิเคชนัตอการนำไปใชงาน 4.42 0.43 มาก 

โดยรวม 4.42 0.51 มาก 

 

8.3 การประเมินความพึงพอใจ  โดยนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในอำเภอโพธาราม ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จำนวน 60 

คน เปนเพศหญิง จำนวน 35 คน และเพศชาย จำนวน 25 คน โดยผลการประเมินพบวามีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(  = 4.36, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาสูงสุด คือแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยว ฯ มีความ

แปลกใหมและทันสมัย มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D. = 0.50)  รองลงมา คือแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช

งานไดจริง มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. = 0.57)  และ ชอบการนำเสนอการทองเที่ยวโดยใชเทคโนโลยี

ความเปนจริงเสริม มีคุณภาพอยูในระดับมาก (  = 4.45, S.D. = 0.53)  ตามลำดับ  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวที่มีตอแอปพลิเคชัน    

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. แอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียว ฯ มีความแปลกใหมและทันสมัย 4.53 0.50 มากที่สุด 

2. แผนพับมีความสวยงาม ขอมูลสมบูรณ ครบถวน 4.32 0.47 มาก 

3. วิดีโอ ภาพ เสียง และโมเดลสามมิติของสถานที่ทองเที่ยวมีความชัดเจน 4.22 0.64 มาก 

4. สามารถใชเปนแหลงขอมูลสำหรับศึกษาหาความรูได 4.40 0.62 มาก 

5. เปนชองทางที่ดีสำหรับการใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว 4.08 0.59 มาก 

6. แอปพลิเคชันสามารถนำไปใชงานไดจริง 4.52 0.57 มากที่สุด 

7. ทานชอบการนำเสนอการทองเท่ียวโดยใชเทคโนโลยคีวามเปนจริงเสริม 4.45 0.53 มาก 

โดยรวม 4.36 0.56 มาก 

 

9. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม พบวา ผลของการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ไดแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ทองเที่ยวใน

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผูใชสามารถดาวนโหลดและติดตั้งใชงานผานคิวอารโคด ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ถือไดวาเปน

นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวของอำเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี และยังเปนการสรางแรงจูงใจ เพิ่มชองทางในการใหขอมูล และกอใหเกิดมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยว สอดคลองกับ

แนวคิดของ จิตรนันท ศรีเจริญ และคณะ (2562)  ที่มีการนำเทคโนโลยี AR มาประยุกตใชในการสงเสริมการทองเที่ยว 8 

แหลงทองเที่ยวที่ตองไปในจังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งเปนการนำเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมเขามาทำใหการประชาสัมพันธ

สถานที่ทองเที่ยวมี ความนาสนใจมากกวางานประชาสัมพันธในรูปแบบเดิม 
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การประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญที่มีแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดวย

เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม แบงออกเปน 4 คือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบและจัดรูปแบบการใชงานแอปพลิเคชัน ดาน

ประสิทธิภาพการทำงาน และดานประโยชนของแอปพลิเคชันตอการนำไปใชงาน ซึ่งผลการประเมินคณุภาพในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พจนศิรินทร  ลิมปนันทน (2562) ไดทำการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงทองเที่ยว

จังหวัดมหาสารคาม  เนื่องจากแอปพลิเคชันมีความงายในการใชงาน แสดงขอมูลไดถูกตอง รวดเร็ว มีการจัดวางองคประกอบ

หนาจอที่สวยงาม ไดสัดสวน รวมถึงรายละเอียดเนื้อหาตาง ๆ ที่มีความสมบูรณ ครบถวน อีกทั้งยังสามารถนำไปใชงานไดจริง 

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานของนักทองเที่ยวที่มีแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเที่ยวอำเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากแอปพลิเคชันมีความ

แปลกใหมและทันสมัย ที่มีทั้งภาพ เสียง วิดีโอ โมเดลสามมิติ และการปฏิสัมพันธกับผูใชตาง ๆ กับแอปพลิเคชัน  ซึ่งจากการ

สังเกตพฤติกรรมของนกัทองเท่ียวขณะใชงานแอปพลิเคชันจะมีความตื่นเตน ใหความสนใจและสนุกสนานกับการใชงาน 

 

10. ขอเสนอแนะ 
10.1 เนื่องจากขนาดของไฟลงานมีขนาดใหญ ทำใหตองใชหนวยความจำของเครื่องสมารตโฟนคอนขางมากในการ

ติดต้ังแอปพลิเคชัน ดังนั้นเพ่ือเปนการประหยัดหนวยความจำของเคร่ืองควรคำนึงถึงขนาดของไฟลงานใหมีขนาดที่เล็กลง 

10.2 แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ใชไดเฉพาะระบบแอนดรอยด จึงทำใหนักทองเที่ยวหลายคนที่ไมสามารถใชงาน

แอปพลิเคชันได ดังน้ันควรมีการจัดทำแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานบนระบบ iOS เพ่ือสามารถใหนักทองเท่ียวไดใชงานได

อยางท่ัวถึง 

 10.3 แนวทางในการพัฒนาตอยอดการทำวิจัยในอนาคต สามารถนำเอาแนวคิดดานการเรียนรูของเครื่องจักร 

(Machine Learning) มาชวยในการวิจัยจะทำใหงานวิจัยนาสนใจมากขึ้น เชน มีสวนของระบบแนะนำสถานที่ทองเที ่ยว

เสมือนจริงดวยเทคนิคการเรียนรูของเครื่องจักร 
 

11. เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

 

 ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายน้ิวมือ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม เปนการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนดวยการสแกนลายนิ้วมือที่ชวยใหการตรวจสอบและติดตามการเขาเรียนของ
นักศึกษาในแตละชั้นเรียนของอาจารยประจำรายวิชา ซึ่งทำดวยมือใหเปนระบบอัตโนมัติที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยสามารถ
ตรวจสอบรายงานผลการเขาเรียน ขาดเรียน และลาเรียนของนักศึกษาแตละคนหรือทั้งชั้นเรียน รวมทั้งสามารถออกรายงาน
สรุปผลและสถิติการเขาเรียนแบบรายภาคเรียนได นอกจากน้ีระบบมีการนำไปทดสอบการใชงานและประเมินผล ซ่ึงพบวาความพึง
พอใจของผูใชที่มีตอระบบงานโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.79 
 

คำสำคัญ: ระบบตรวจสอบรายช่ือ, ลายน้ิวมือ, การเขาช้ันเรียน 
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Abstract 

 

 The fingerprint system for checking student’s attendance is a case study of the Information Technology 

Department, Nakhon Pathom Rajabhat University. The system is developed for instructors to monitor and track 

their students' attendance in a classroom using a fingerprint authentication system, instead of manual checking. 

This automation system provides users more convenience and works faster. They can check attendance reports, 

absenteeism, and taking leave for each student or an entire class, including printing a summary report with 

statistics for each semester. In addition, the system was evaluated and tested. It found that the satisfaction of 

users toward the overall work system was at a high level. The mean is 4.20, and the standard deviation is 0.79.  
 

Keywords: Checking System, Fingerprint, Class Attendance 

 

1. บทนำ  
ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดานตาง ๆ มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเทคโนโลยีทางดาน

ธุรกิจ เทคโนโลยีดานการแพทย เทคโนโลยีดานการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีทางดานการศึกษา ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตาง ๆ เหลานี้สงผลใหมนุษยตองกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ
สรางสรรค มนุษยจึงควรมุงศึกษาหาความรูเพราะการศึกษาเปนรากฐานและเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหากจะกลาวถึงการศึกษาสิ่งที่มองขามมิไดคือการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน อาจารยผูสอนนอกจาก
มีหนาที ่ในการพัฒนาด านการเร ียนการสอน ชวยเหลือและสนับสนุนให ผู เร ียนพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ แลว 
ยังตองใหความสำคัญเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปดวย ปจจัยสวนหน่ึงในการวัดและประเมินผล
การเรียนของผูเรียนคือพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา ไมวาจะเปนการเขาเรียนไมตรงเวลา การขาดเรียน หรือการออกจาก
หองเรียนกอนเวลาเลิกเรียน มีผลทำใหการเรียนรูในบทเรียนบางสวนขาดหายไป ขาดโอกาสในการเรียนรู และขาดการทำกิจกรรม
ในหองเรียน การเช็คชื่อจึงเปนสวนหน่ึงท่ีใชตรวจสอบพฤติกรรมการเขาเรียน โดยผูสอนจะเปนผูตรวจสอบวาผูเรียนมาเรียนครบ
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ตามจำนวนช่ัวโมงที่ไดกำหนดหรือไม มาเรียนสายก่ีครั้ง ขาดเรียนก่ีครั้ง เพื่อที่จะสามารถตักเตือนหรือชวยเหลือผูเรียนซ่ึงเปนการ
แกปญหากอนที่จะสายเกินไป  สวนหน่ึงของปญหาการในการเช็คชื่อในหองเรียนคือการใชเวลาในการเช็คช่ือคอนขางมาก มีโอกาส
เกิดความผิดพลาดของขอมูล การเช็คชื่อไมตรงตามจำนวนนักศึกษาที่เขาเรียน หรือใบเช็คชื่อสูญหาย เปนตน 

 ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีที่ใชสำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ
และทางการแพทย กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร หรือที่เรียกวาเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ (Biometrics) นำมาออกแบบและพัฒนา
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษา โดยใชลายพิมพน้ิวมือ เพื่อปรับปรุงและแกปญหาในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนให
สะดวก รวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตองแมนยำ มีความปลอดภัย และนาเช่ือถือ เพื่อสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

1.1 วัตถุประสงคของระบบ 

1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือกรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานที่มีตอระบบ 
 

1.2 การทบทวนวรรณกรรม 
กัลยาณี บรรจงจิตร (2560) ไดนำเสนอโปรแกรมเช็คชื่อนิสิตดวยลายนิ้วมือ พัฒนาขึ้นโดยใชซอฟตแวร Microsoft 

Visual Studio.Net2010 และ Microsoft SQL Server 2010 เปนโปรแกรมที ่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการเขาเรียนและ
คะแนนสอบของนิสิตไวในฐานขอมูล สามารถยืนยันตัวตนไดเปนอยางดีทั้งน้ีขอมูลการเขาเรียนและคะแนนของนิสิตยังไดจัดเก็บไว
อยางเปนระบบ ถูกตอง และแมนยำ เม่ือจบภาคการศึกษา อาจารยสามารถประมวลผลการเรียนจากฐานขอมูล นอกจากน้ี นิสิต 
และผูปกครองสามารถตรวจสอบการเขาเรียนของนิสิตไดผานทางเว็บไซต  

กองกาญจน ดุลยไชย (2560) ไดนำเสนอระบบตรวจสอบรายชื่อเขาชั้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะ ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือ
เปรียบเทียบเวลาที ่ใชในการตรวจสอบรายชื ่อเขาชั ้นเรียนโดยอุปกรณอัจฉริยะกับการตรวจสอบรายชื ่อดวยใบรายชื่อ  
ผูสอนสามารถเพ่ิมรายวิชา รายชื่อนักศึกษา คะแนนในการตรวจสอบรายชื่อเขาช้ันเรียน และติดตามการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา
แตละคนโดยดูจากขอมูลการเขาเรียน ขาดเรียน และมาสาย  

มนูญ บูลยประมุข (2561) ไดนำเสนอระบบสแกนลายนิ้วมือเคล่ือนที่สำหรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา โดย
ระบบตนแบบมีสวนประกอบหลักคือ โมดูลการสแกนลายนิ้วมือและไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวประมวลผล จัดเก็บขอมูลโดย
หนวยความจำอีอีพรอมและสามารถถายโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอรผานการสื่อสารแบบบูลทูธได ระบบตนแบบสามารถบันทึก
และตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาแตละคนไดอยางถูกตอง โดยรูปแบบของการจัดเก็บขอมูลที่ไดน้ันสามารถแยกหมู
เรียน รหัส ชื่อ-นามสกุล วันและเวลา ในรูปแบบภาษาไทยได  

จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการพัฒนาระบบงานในการตรวจสอบการเขาช้ันเรียนหรือการเขารวมกิจกรรม
มีการใชอุปกรณในการสแกนลายน้ิวมือ เชน อุปกรณอัจฉริยะ และไมโครคอนโทรลเลอร ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการพัฒนาระบบงานโดย
การประยุกตใชกับเครื่องสแกนลายนิ้วที่ เปนอุปกรณเฉพาะโดยตรงยอมมีคุณภาพดี มีความแมนยำในการตรวจจับลายเสนได
ละเอียดกวา การพัฒนาระบบสามารถทำไดรวดเร็ว ผู วิจัยจึงเสนอการพัฒนา ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษา 
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ดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ยี่หอ 
Zkininformation รุน U-300C ในการตรวจจับลายน้ิวมือ อีกทั้งพัฒนาระบบงานใหรองรับ การตั้งขอบเขตเวลาของการเขาเรียน
สาย การแจงสถานะการเขาเรียนสายใหปรากฏในระบบ และแสดงรายงานสรุปการเขาช้ันเรียน 

 

2. วิธีการศึกษา 
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครปฐม มีกลุมตัวอยางคืออาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 12 หมูเรียน โดยมีขั้นตอนและการพัฒนาระบบ ใชแนวคิดตามหลักทฤษฎี SDLC ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 

2.1 การวางแผนระบบ  
ทำการศึกษาคนควาและรวบรวมความรูเก่ียวกับระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายน้ิวมือ ผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับภาษา ซอฟตแวรและฮารดแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ ศึกษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือและโปรแกรม  ZKT ที่ใชรับ
ขอมูลลายน้ิวมือ โดยมีขั้นตอนยอยดังน้ี 

 1) การศึกษาภาษาท่ีใชในการพัฒนา ไดแก ภาษา PHP ใชในการควบคุมหนาเว็บไซตในสวนของเซิรฟเวอร ภาษา HTML 

ใชในการออกแบบโครงสรางหนาเว็บ และภาษา JavaScript ใชในการพัฒนาเว็บไซตให สามารถตอบสนองตอผูใชงาน  
 2) การศึกษาซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา ไดแก Sublime Text 3 ใชในการออกแบบหนาอินเตอรเฟสของเว็บไซต และ
โปรแกรม ZKT เชื่อมตอฐานขอมูลผูใช และแสดงขอมูลที่หนาเว็บไซต 
 3) การศึกษาฮารดแวรที่ใชในการพัฒนาคือเครื่องสแกนลายน้ิวมือ ยี่หอ Zkinformation รุน U300-C (2562) เพื่อใชใน
การบันทึกลายน้ิวมือ และบันทึกการตรวจสอบการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 
 4) การศึกษาระบบฐานขอมูล SQL Server 2012 เพื่อใชในการเชื่อมตอฐานขอมูลจากเครื่องสแกนลายน้ิวมือ 
 

2.2 การวิเคราะหระบบ  

ขั้นตอนการวิเคราะหระบบงาน ผูวิจัยวิเคราะหระบบ โดยใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแส
ขอมูล (Data Flow Diagram) โดยแบงระดับการใชงานออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของผูดูแลระบบ และสวนของผูใช ดังภาพที่ 1 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 Context Diagram 
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2.3 การออกแบบระบบ  

ขั้นตอนออกแบบระบบโดยทำการออกแบบฐานขอมูลโดยใชแผนภาพความสัมพันธของเอนทิตี้ (E-R Diagram) และ 
การออกแบบสวนติดตอกับผูใช (Graphic User Interface) ดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 E-R Diagram 
 

2.4 การพัฒนาระบบและการทดสอบ  

ขั้นตอนพัฒนาระบบ ใชโปรแกรม Sublime Text 3 ในการสรางเว็บไซตซ่ึงพัฒนาโดยใชภาษา HTML, JavaScript และ 
PHP ใช XAMPP ในการจำลองเซิรฟเวอร ใช SQL Server 2012 จัดเก็บฐานขอมูล และโปรแกรม ZKT ใชสำหรับสรางขอมูล
ลายน้ิวมือ และเก็บบันทึกขอมูล ลายน้ิวมือ ชื่อ-นามสกุล โดยเก็บเปน Textfile แลวนำขอมูลที่ไดบันทึกไวไปแสดงในระบบ และ
ทำการเขียนโปรแกรมเพ่ือดึงขอมูล Textfile จากการบันทึกของโปรแกรม ZKT มาแสดงบนหนาจอ 
 

3. ผลการศึกษาและการวิจารณ  
ระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายน้ิวมือ แบงระดับการใชงานออกเปน 2 สวน ดังน้ี  

3.1 ผูดูแลระบบ 

 ผูดูแลระบบทำหนาที่ในสวนของการจัดการขอมูลของนักศึกษา หมูเรียน รายวิชา และหองเรียน เพื่อใหผูใชงานระบบ
เรียกใชจากฐานขอมูลได ดังภาพที่ 3 
 

 

ภาพท่ี 3 หนาจอขอมูลผูใชสำหรับผูดูแลระบบ  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

621 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



3.2 ผูใชงานระบบ 

1) หนาจอเลือกขอมูลรายวิชา เวลาสอน เวลาเช็คสาย และหองที่สอน เพื่อใหระบบสรางตารางรายชื่อนักศึกษาในวิชาท่ี
สอน เพื่อใชในการตรวจสอบการเขาชั้นเรียนของนักศึกษา ดังภาพท่ี 4 

2) หนาจอบันทึกการยืนยันตัวตนการเขาเรียนของนักศึกษา โดยการบันทึกดวยลายน้ิวมือของนักศึกษา เม่ือบันทึกแลวจะ
แสดงขอมูลสถานะการยืนยันตัวตน 3 สถานะ ไดแก มาเรียน มาสาย ไมมา ดังภาพท่ี 5 

3) หนาจอสรุปผลการเขาเรียนท้ังภาคเรียน แสดงสถานะขอมูลรายวิชา รายช่ือนักศึกษา ดังภาพท่ี 6 

 

           

เช็คชื่อนักศึกษา

สรางขอมูลตารางเรียนสรางขอมูลตารางเรียน

เลือกวิชาสอน

เลือกชวงเวลา

สายไดไมเกิน (ระหวาง 5-60 นาที)

โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

09.00 – 12.00 (3 ชั่วโมง)

15
  

เช็คชื่อนักศึกษาเช็คช่ือ 59/28 -โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 08/04/2021 / เวลา 09.00 – 12.00 / หองเรียน C303

สายไดไมเกิน 15 นาที (09.00)

ลําดับ รหัส ชื่อ สกุล เช็คอิน สถานะ
1
2

4
3

09.02

09.04
09.20 มาสาย

ไมมา

มาเรียน

มาเรียน

-

594230007 ทัศพล  บาลี
594230078 กองภพ บัวดี

กานตสินี มณีแกว594230042
กานต สุขไส594230056

       
 

                 ภาพท่ี 4 หนาจอสรางขอมูลตารางเรียน           ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงรายชื่อการเขาช้ันเรียนของ 

      นักศึกษาแยกตามรายวิชาและหมูเรียน  
 

ช่ือวิชา โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1/2562) / หมูเรียน 59/28

สัปดาหท่ี 1
08/04/2021
09.00 – 12.00 

รายสัปดาห

ชื่อ สกุล มาสาย
(ครั้ง)

3/4 0/4

02

มาสาย

ไมมา

มาเรียน

มาเรียนทัศพล  บาลี
กองภพ บัวดี

กานตสินี มณีแกว
กานต สุขไส

สัปดาหท่ี 2
15/04/2021
09.00 – 12.00 

สัปดาหท่ี 3
22/04/2021
09.00 – 12.00 

สัปดาหท่ี 4
29/04/2021
09.00 – 12.00 

ไมมา

ไมมา

ไมมา

เขาเรียน
(ครั้ง)

ไมมา
(ครั้ง)

ช่่ือวิชา โครงงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (1/2562// ) / หมูเรียน 59/28//

สปัดาหท่ี 1
08/8 04/44 2021
09.00 – 12.00 

รายสัปดาห

ชื่อ สกุล มาสาย
(ครั้ง)

3/4 0/4

02

มาสาย

ไมมา

มาเรียน

มาเรียนทัศพล  บาลี
กองภพ บัวดี

กานตสินี มณีแกว
กานต สุขไส

สัปดาหท่ี 2
15/5 04/44 2021
09.00 – 12.00 

สัปดาหท่ี 3
22/22 04/44 2021
09.00 – 12.00 

สัปดาหท่ี 4
29/04/44 2021
09.00 – 12.00 

ไมมา

ไมมา

0/4
ไมมา

เขาเรียน
(ครั้ง)

ไมมา
(ครั้ง)

ไมมา

ไมมา

ไมมา

ไมมา

ไมมา

มาสาย

ไมมา

มาเรียน

มาเรียน

3/40/4

2
02 2
22 2
00 4

 

ภาพท่ี 6  หนาจอแสดงสรุปผลการเขาช้ันเรียนของนักศึกษา 
 

ผูวิจัยดำเนินการนำระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายน้ิวมือ ที่พัฒนาขึ้นใหกลุมตัวอยางทำการทดลอง 
ใชงาน และประเมินผลการใชงานโดยตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานที่มีตอระบบ จากนั้นนำผลการประเมินมา
วิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑการประเมิน (Likert Scale) ) ดังน้ี 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 – 4.20 หมายความวา ระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 2.61 – 3.40 หมายความวา ระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียเทากับ 1.81 – 2.60 หมายความวา ระดับนอย 

คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.80 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษา ดวยลายนิ้วมือ กรณีศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 

รายการ  x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ 

   1.1 ความสามารถของระบบในสวนของการออกแบบหนาเว็บ 4.50 0.71 มากที่สุด 

   1.2 ความสามารถของระบบในสวนของการแสดงขอมูล 4.40 0.70 มากที่สุด 
   1.3. ความสามารถของระบบในการบันทึกการเขาช้ันเรียน 4.10 0.74 มาก 

   1.4 ความสามารถของระบบในการคนหาขอมูล 4.60 0.70 มากที่สุด 
2. ดานการทำงานและฟงกชันของระบบ 
   2.1 ความสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกการเขาช้ันเรียน 4.20 0.63 มาก 

   2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาขอมูล 4.60 0.70 มากที่สุด 
   2.3 การรายงานสถิติการเขาเรียนของนักศึกษาตรงตามเวลาท่ีบันทึก 4.00 0.67 มาก 

3. ดานความยากงายตอการใชงานระบบ 
   3.1 ความเหมาะสมในการใชขอความอธิบายสื่อ 4.40 0.52 มากที่สุด 
   3.2 ความเหมาะสมในการใชรูปภาพหรือสัญลักษณในการสื่อความหมาย 3.10 0.74 ปานกลาง 
   3.3 ความเหมาะสมในการวางตำแหนงปุมเมนูและสวนประกอบตาง ๆ  4.10 0.88 มาก 

รวม 4.20 0.79 มาก 
  

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มตีอระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายน้ิวมือ กรณีศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
เทากับ 4.20 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.79 โดยสามารถสรุปผลความพึงพอใจในแตละดาน ดังน้ี  

1) ดานการตรงความตองการของผูใชงานระบบ พบวาความสามารถของระบบในการคนหาขอมูล มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจมากที่สุด มีคาเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 อยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีความสามารถของระบบใน
การบันทึกการเขาชั้นเรียน มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเทากับ 4.10  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.74 อยูใน
ระดับมาก 

 2) ดานการทำงานและฟงกชันของระบบ พบวาความสะดวกและรวดเร็วในการคนหาขอมูล มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีคาเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70 อยูในระดับมากที่สุด ในขณะท่ีการรายงานสถิติการเขาเรียนของ
นักศึกษาตรงตามเวลาท่ีบันทึก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเทากับ 4.00  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 อยูใน
ระดับมาก 

 3) ดานความยากงายตอการใชงานระบบ พบวาความเหมาะสมในการใชขอความอธิบายสื่อ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีคาเทากับ 4.40 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 อยูในระดับมากท่ีสุด ในขณะท่ีความเหมาะสมในการใชรูปภาพหรือ
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สัญลักษณในการส่ือความหมาย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุดมีคาเทากับ 3.10  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.74 
อยูในระดับปานกลาง 
 

4. สรุป 

งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษาดวยลายนิ้วมือ 
กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มีตอระบบ 
ผลการวิจัยพบวา สามารถออกแบบและพัฒนาระบบไดตรงความตองการของผูใช อาทิเชน การออกแบบหนาเว็บ การแสดงผล 
ของขอมูล การบันทึกการเขาเรียน และการคนหาขอมูล เปนตน มีความเหมาะสมกับการใชงานทำใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง แมนยำ มีความปลอดภัย และนาเชื่อถือ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจมีคาเทากับ 4.20 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.79 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการสรุปงานวิจัยนี้ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =4.20, S.D.= 

0.79) สอดคลองกับงานวิจัยของกองกาญน ดุลไชย  (2560) ซึ ่งมีผลการประเมินอยู ในระดับมากเชนเดียวกัน ( x =4.15, 
S.D.=0.75)  นอกจากนี้พบวาเวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาจำนวน 40 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 นาที ในขณะท่ี
งานวิจัยของกองกาญน ดุลไชย (2560) เวลาที่ใชในการตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาจำนวน 40 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.17 นาที เร็ว
กวา 0.02 นาที ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยน้ี ที่วาการพัฒนาโดยใชเครื่องสแกนลายน้ิวมือโดยตรงยอมมีประสิทธิภาพที่
ดีกวา 

 

6. ขอเสนอแนะ  
แนวทางในการพัฒนาระบบงานวิจัยนี้ ผูสนใจควรมีการพิจารณาการใชเครื่องตรวจสอบตัวตนประเภทอื่น เชน เครื่อง

สแกนใบหนา หรือสแกนมานตา เพื่อทำใหการตรวจสอบมีความถูกตอง แมนยำ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น สวนการใชงานระบบควร
พัฒนาใหใชงานในรูปแบบอินเตอรเน็ตได เพ่ือทำใหเกิดความสะดวก และงายตอการใชงาน ทั้งน้ีระบบตรวจสอบการเขาเรียนของ
นักศึกษาดวยลายนิ้วมือ ยังสามารถนำไปพัฒนาเพื่อใชงานในเชิงอุตสาหกรรมได เชน การเช็คเวลาเขา-ออกงานของพนักงาน 
คำนวณเงินเดือนพนักงานจากวันที่มาทำงาน เปนตน  
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การพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุรยิะดวยเทคโนโลยีความเปนจรงิเสรมิ 
กรณีศึกษานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) เพ่ือพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อดิจิทัล
เรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัด
สุพรรณบุรี และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดย
มีการพัฒนาสื่อดิจิทัลตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)  เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาประกอบไปดวยโปรแกรม Unity 
ภาษา C# โปรแกรม Blender โปรแกรม Visual Studio โปรแกรม Android Studio โปรแกรม InShot และ Vuforia สถิติที่
ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย เอกสารเน้ือหาเกี่ยวกับระบบสุริยะและมารค
เกอรสําหรับใชสแกนเพ่ือแสดงขอมูลในรูปแบบของวีดีโอ ภาพสองมิติ สามมิติ และเสียง ในรูปแบบเทคโนโลยีความเปนจริง
เสริม ซึ่งชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและเพ่ิมความสนใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน  2) ผลการประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตอสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( =4.53, S.D.=0.50)  และ 3) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอการใชงานสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที ่4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากมากท่ีสุด (  =4.53, S.D.=0.64) 
 
คําสําคัญ: ระบบสรุิยะ, สื่อดิจิทัล, เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
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ABSTRACT 

 
The purposes of the research were 1) to develop the digital media on the solar system with the 

augmented reality technology: a case study of grade 4 students, Watthapkradan School, Suphanburi 
province, 2) to evaluate the digital media on the solar system with the augmented reality technology: a 
case study of grade 4 students, Watthapkradan School, Suphanburi province, and 3) to study student 
satisfaction on the digital media on the solar system with the augmented reality technology: a case study 
of grade 4 students, Watthapkradan School, Suphanburi province. The sample used in this research was 30 
students in grade 4, Watthapkradan School. This research was developed by System Development Life 
Cycle (SDLC).  The application development tools include Unity, C#, Blender, Visual Studio, Android Studio, 
InShot, and Vuforia. The statistics used in the research were mean and standard deviation.  

The results of the research were as follows: 1) the results of the digital media on the solar system 
with the augmented reality technology: a case study of grade 4 students, Watthapkradan School, 
Suphanburi province consists of document on the solar system and marker for displaying information in the 
form of augmented reality technology that helps learners gain more knowledge and understanding and 
increase their interest in learning, 2) the quality evaluation from experts who gave opinions on the digital 
media for planets in the solar system with the augmented reality technology. Case studies of grade 4 
students, Watthapkradan School, Suphanburi province at the highest level ( =4.53, S.D.=0.50) and 3) the 
target group was satisfied with the digital media at a highest level (  =4.53, S.D.=0.64) 
 

Keyword: Solar System, Digital Media, Augmented Reality 
 
1. บทนํา 

ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาภายใตยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
จําเปนตองพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ ทั้งการเรียนรูและนวัตกรรม การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม โดยการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาในปจจุบันตองอาศัยการใชเทคโนโลยีที่ผูเรียนสามารถเขาถึงและมีอุปกรณในการเขาถึงไดงาย น่ัน
คือ คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน ดวยวิธีการถายคลิปวีดีโอการเรียนการสอนและอัพโหลดเขาในระบบ 
นักศึกษาสามารถที่จะเขาไปเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีอินเตอรเน็ต 

ปจจุบันเทคโนโลยีความเปนจรงิเสริม (Augmented Reality: AR) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่นําระบบความจรงิเสมือนมา
ผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพ่ือสรางสิ่งที่เสมือนจริงใหกับผูใช ปจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกนํามาประยุกตใชกับงานตาง ๆ 
ไมวาจะเปนดานอุตสาหกรรม บันเทิง การตลาด การแพทย  การทองเท่ียว หรือการศึกษา เปนตน โดยใชงานผานซอฟตแวร
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และอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ โดยการสแกนมารคเกอรตาง ๆ  ไมวาจะเปนสมุด หนังสือ รูปภาพ เพ่ือใหสื่อน้ัน ๆ สามารถโตตอบ
กับผูใชได โดยผูใชจะเห็นภาพซึ่งเปนท้ังในรูปแบบสามมิติ วีดีโอเขากับฉากน้ันผานจอคอมพิวเตอร สมารตโฟนหรือแท็บเล็ต  

ในการผลิตสื่อสําหรับใชในการเรียนการสอนน้ัน สื่อการเรียนการสอนสามารถใชเปนสื่อกลางที่มีความสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอน มีหนาที่เปนตัวนําความตองการของผูสอนไปสูผูเรียน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีสื่อการสอนที่
หลากหลายเพ่ือสรางความสนใจใหกับผูเรียนไดเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู  ซึ่งการนําเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม
มาใชจะชวยสรางเรื่องราวที่นาสนใจสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดอยางดี  โดยผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีดังกลาวมา
ประยุกตใชกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูเรื่องระบบสุริยะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแตเดิมไดมีว ิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยายตามหน ังสือเร ียน และดูรูปภาพจากหนังสือ ไม
มีอะไรแปลกใหม ทําใหเกิดความเบื่อหนายไมสนใจที่จะเรียนรู  

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ที่สามารถสรางความ
สนใจในการศึกษาเรียนรูระบบสุริยะใหเพ่ิมสูงข้ึน  โดยจะสงเสริมพัฒนาการเรียนรูทางสติปญญา ความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และใหเกิดความสนุกสนานแกผูเรียน  อีกท้ังยังสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนในดานอื่น ๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาของผูเรียนตอไป 
  
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพของสื่อดิจิทัลท่ีพัฒนาดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 

กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

Augmented Reality (AR) เปนเทคโนโลยีความเสมือนจริงโดยการผสานโลกแหงความเปน จริง (Real) เขากับโลก
เสมือน (Virtual) ผานอุปกรณดานฮารดแวรรวมกับการใชซอฟตแวรตาง ๆ สามารถมองเห็นภาพท่ีมีลักษณะวัตถุแสดงผลใน
จอภาพเปนสามมิติ ลอยอยูเหนือพ้ืนผิวจริง โดยผานทางอุปกรณเคลื่อนท่ี (Mobile Device) เชน สมารตโฟนหรือ 
คอมพิวเตอร และแท็บเล็ต เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม แบงเปน 2 ประเภท ไดแก แบบที่ใชภาพสัญลักษณ (ImageBased 
AR) และแบบท่ีใชระบบพิกัดในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสรางขอมูลบนโลกเสมือนจริง (Location-Based) ซึ่งภาพสัญลักษณที่
ใช จะเรียกวา ตัวระบุตําแหนง (Marker) โดยใชกลองในการรับภาพ เมื่อโปรแกรมท่ีเราใชงานอยูประมวลผลรูปภาพเจอ
สัญลักษณที่กําหนดไวก็จะแสดง ขอมูลภาพ 3 มิติที่ถูกระบุไวในโปรแกรมใหเห็นบนตัวระบุตําแหนง ทาํใหเกิดภาพสามมิติที่มี
มุมมอง 360 องศา  

อัจฉริยะ เอี้ยวตระกูล (2559) ไดใหนิยามของคําวาสื่อการสอนวาเปนวัสดุ อุปกรณ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีเปน
ตัวกลางหรือพาหะในการถายทอดความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณไปสูผูเรียน สื่อการสอนแตละชนิดจะมีคุณสมบัติ
พิเศษและมีคุณคาในตัวของมันเองในการเก็บและแสดงความหมายท่ีเหมาะสมกับเน้ือหาและเทคนิควิธีการใชอยางมีระบบ 
 David Cearley (2017) ไดกลาวไวใน Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018 วาจะมี 10
เทคโนโลยีในอนาคตท่ีนาจับตามอง ซึ่งหน่ึงในน้ันไดแก Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed 
Reality (MR) ซึ่งเทคโนโลยีน้ีจะสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิผลและจะกลายมาเปนชองทางในการแสดงผลขอมูลและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผูคนรับรูสิ่งตาง ๆ ในโลกของดิจิทัลแทน  

อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑจอน (2560) การพัฒนาส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบ
มีปฏิสัมพันธ เรื่องปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยการนําเทคโนโลยีโลก
เสมือนจริงมาชวยแกปญหาในการเรียนการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ซึ่งไมมีความนาสนใจ และไมสามารถดึงความ
สนใจของผูเรียนในอยูกับเน้ือหาไดมากเทาที่ควร  

เอกรัฐ วะราโภ และอรวรรณ แทงทอง (2562) พัฒนาสื่อการเรียนรูดาวเคราะหในระบบสุริยะดวยเทคโนโลยี AR 
โดยใชเครื่องมือ HP Reveal ที่สามารถสรางความสนใจในการศึกษาเรียนรูใหเพ่ิมสูงข้ึน มีเน้ือหาดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ไดดี  ผูเรียนไดมีการปฏิสัมพันธกับสื่อการเรียนการสอน และมีการแสดงเน้ือหาภาพ 3D และมีเสียงบรรยายท่ีชัดเจน 
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จิตรนันท ศรีเจริญ และคณะ (2562) พัฒนาแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียว 8 แหลงทองเท่ียวที่ตองไปในจังหวัด
เพชรบูรณ ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง  โดยใชโปรแกรม Unity และภาษา C# ผลที่ได คือแอปพลิเคชันสงเสริมการทองเท่ียว 8 
แหลงทองเท่ียวท่ีประกอบดวย ขอมูลที่เปนรูปภาพ คําบรรยายสั้น ๆ บอกเลาเรื่องราวตาง ๆ และ Marker สําหรับใชสองเพ่ือ
แสดงวิดีโอในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนําแนวคิดจากงานวิจัยขางตนในหลาย ๆ ประเด็นมาใชใน
งานวิจัยครั้งน้ี พรอมทั้งมีแนวคิดเสริมเพ่ิมเติมในการพัฒนาสื่อดิจิทัลดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม โดยใชเครื่องมือและ
วิธีการที่แตกตางไปจากงานวิจัยที่กลาวมา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดําเนินงานใหมากข้ึนกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม ที่สามารถสรางความ
สนใจในการศึกษาเรียนรูระบบสุริยะใหเพ่ิมสูงข้ึน โดยจะสงเสริมพัฒนาการเรียนรูทางสติปญญา ความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และใหเกิดความสนุกสนานแกผูเรียน อีกท้ังยังสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในดานอื่น ๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการศึกษาของผูเรียนตอไป 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผู วิจัยไดทําการพัฒนาสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) มีรายละเอียดใน
การดําเนินการ ดังน้ี 
 4.1 การศึกษาเบ้ืองตน ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนเรื่องระบบสุริยะ พบวายังคง
เปนรูปแบบเดิม ๆ ที่เปนหนังสือและมีรูปภาพประกอบ   
 4.2 การวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ มีการลงพ้ืนท่ีสํารวจและเก็บขอมูลที่
เก่ียวของโดยการสังเกตและสัมภาษณผูสอนและผูเรียน และรวบรวมขอมูลสําคัญที่จะนําไปใชในการวิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนาเปนสื่อดิจิทัลเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน 
 4.3 การออกแบบ กลุมผูวิจัยไดทําการออกแบบรายละเอียดของเน้ือหา โดยแบงการทํางานของระบบออกเปน 2 
สวน คือ ผูพัฒนาระบบ และผูใชงาน โดยผูพัฒนาจะเปนผูสรางสื่ออันประกอบดวยแบบจําลองสามมิติ วิดีโอ ภาพน่ิง และเสียง 
ที่มีการเช่ือมตอกับสัญลักษณมารคเกอร เพ่ือใชในการเรียกดูผลลัพธดวยเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนสมารตโฟนเพ่ือเปนสวนติดตอกับผูใช  ซึ่งผูใชงานสามารถเรียกดูขอมูลตาง ๆ เหลาน้ันผานแอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน 

 

 

ภาพที ่1 ภาพรวมของการออกแบบระบบ 

 
 4.4 การพัฒนาและนําไปใช ผูวิจัยไดทําการพัฒนา ดังน้ี 
  4.4.1 การออกแบบมารคเกอร (Marker) สําหรับแสดงสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะ จํานวน 11 มารคเกอร 
แลวนําไปใสในหนังสือที่จัดทําข้ึน โดยใชภาพถายจริง  
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  4.4.2 การสรางวิดีโอนําเสนอเก่ียวกับระบบสุริยะจํานวน 11 คลิปวิดีโอ  
 4.4.3 การสรางแบบจําลองสามมิติ โดยใชโปรแกรม Blender จํานวน 11 โมเดล 
  4.4.4 การเขียนโปรแกรม โดยใชโปรแกรมภาษา C# รวมกับโปรแกรม Unity และ Vuforia แลวทําการ 
นําเขาโมเดลเพ่ือกําหนดการเชื่อมโยงระหวางโมเดลและขอมูล เมื่อเสร็จก็จะทําการสรางไฟล. apk เพ่ือนําไปใชกับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 

                
 

         ภาพที่ 2 มารคเกอรสําหรับดาวเคราะห ทั้ง 11 ภาพ        ภาพที่ 3 วิดีโอแสดงขอมูลดาวเคราะห ทั้ง 11 คลิป    
 

 
 

ภาพที ่4 แบบจําลองสามมิติของดาวตาง ๆ 
 

5. เคร่ืองมือการวิจัย 
5.1 สื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจรงิเสริม กรณศีึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

วัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 
5.2 แบบประเมินคุณภาพของสื่อดิจิทัล  
5.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
6. กลุมเปาหมาย  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางการสุมแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  จาก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน  
 
7. สถิติที่ใชในการวิจัย  

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน 
ดังน้ี  (กัลยา วานิชยบัญชา, 2556) 
    คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    
    คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก    
    คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง    
    คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย    
    คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด  
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8. ผลการวิจัย 

8.1 การพัฒนาสื่อดิจิทัลและหนังสือระบบสุริยะ ในหนังสือจะมีเน้ือหาและสัญลักษณมารคเกอรของระบบสุริยะและ
ดาวเคราะหตาง ๆ ไดแก ดวงอาทิตย ดาวพุธ ดาวศุกร โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน 
ผูใชงานสามารถดาวนโหลดและติดต้ังแอปพลิเคชัน โดยการสแกนไปท่ี QR Code ดานหลังหนังสือระบบสุริยะที่จัดทําข้ึน ซึ่ง
จะปรากฏไอคอนของแอปพลิเคชันอยูบนหนาจอสมารตโฟนเพ่ือใชสําหรับเปดแอปพลิเคชันแลวสแกนไปยังสัญลักษณมารค
เกอรในหนังสือระบบสุริยะก็จะแสดงภาพสามมิติ วิดีโอ และเสียงบรรยายออกมา รวมถึงมีการควบคุมการทํางานกับโมเดลตาง 
ๆ ที่สรางข้ึนดวย 

 

     
 

ภาพที ่5 หนังสือระบบสรุิยะท่ีจัดทําข้ึน 
 

        

ภาพที ่6 คลิปวิดีโอและโมเดลระบบสรุิยะ โดยใชเทคโนโลยี AR แสดงผลบนสมารตโฟน 
 

8.2 การประเมินคุณภาพของสื่อดิจิทัล เรื่องระบบสุริยะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับ
กระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวามีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.53, S.D. 
= 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาสูงสุด คือดานประสิทธิภาพของการทํางาน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  
(  = 4.67, S.D. = 0.38)  รองลงมา คือ ดานประโยชนของสื่อดิจิทัลตอการนําไปใชงาน  (  = 4.56, S.D. = 0.58)  และดาน
เน้ือหา (  = 4.56, S.D. = 0.38)  มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  สวนดานการออกแบบหนังสือระบบสุริยะ และดานการ
ออกแบบและการใชงานสื่อดิจิทัล  ทั้งคูมีคุณภาพอยูในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.58)   ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อดิจิทัลดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมโดยผูเชี่ยวชาญ 
รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการออกแบบและการใชงานสื่อดิจิทัล 4.44 0.58 มาก 
2. ดานการออกแบบหนังสือระบบสุริยะ 4.44 0.58 มาก 
3. ดานเน้ือหา 4.56 0.38 มากท่ีสุด 
4. ดานประสิทธิภาพในการทํางานแอปพลิเคชัน 4.67 0.38 มากที่สุด 
5. ดานประโยชนของสื่อดิจิทัลตอการนําไปใชงาน 4.56 0.58 มากที่สุด 

โดยรวม 4.53 0.50 มากที่สุด 
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8.3 การประเมินความพึงพอใจ  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยผลการประเมินพบวามีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 0.64) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาสูงสุด คือสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะมีความแปลกใหมและทันสมัย มีคุณภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.58)  รองลงมา คือกระตุนใหเกิดความสนใจเรียนมากข้ึน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 
(  = 4.63, S.D. = 0.56)  และเน้ือหาที่นําเสนอมีประโยชนและเขาใจไดงาย มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. 
= 0.73)  ตามลําดับ  ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอแอปพลิเคชัน    
รายการ  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. หนังสือมีความสวยงาม ขอมูลสมบูรณ ครบถวน 4.47 0.57 มาก 
2. วิดีโอ ภาพ เสียง และโมเดลสามมิติของสื่อมีความชัดเจน 4.50 0.68 มากที่สุด 
3. ชอบการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 4.43 0.73 มาก 
4. ไดรับความรูและความเพลินในการใชงาน 4.40 0.62 มาก 
5. เน้ือหาท่ีนําเสนอมีประโยชนและเขาใจไดงาย 4.57 0.73 มากที่สุด 
6. กระตุนใหเกิดความสนใจเรียนมากข้ึน 4.63 0.56 มากที่สุด 
7. สื่อดิจิทัลเรื่องระบบสรุิยะมีความแปลกใหมและทันสมัย 4.73 0.58 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.53 0.64 มากที่สุด 
 
9. อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลของการวิจัย พบวา ไดสื่อดิจิทัลเรื่องระบบสุริยะดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม กรณีศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี ผูใชสามารถดาวนโหลดและติดต้ังใชงานผานคิวอาร
โคด ซึ่งสื่อดิจิทัลที่ไดชวยสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียน ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สนใจและต่ืนเตนกับบทเรียน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ เอกรัฐ วะราโภ และอรวรรณ  แทงทอง (2562) ทีนํ่าเสนอบทเรียนดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
สามารถสรางความสนใจในการศึกษาเรียนรูใหเพ่ิมสูงข้ึน มีเน้ือหาดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี   

สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยนักเรียนได
ใหความสนใจกับลักษณะของความแปลกใหมในการนําเทคโนโลยีมาชวยในการนําเสนอ  ทําใหเกิดความสนใจเรียนมากย่ิงข้ึน 
และพบวาเน้ือหาที่นําเสนอน้ันมีประโยชนและเขาใจงาย สอดคลองกับแนวคิดของ นิภาพร สุนทรสนิท และอภิชาต เหล็กดี 
(2560) ที่ไดศึกษาเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยเทคนิคเพ่ือนคูคิด  มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากท่ีสุด และพบวาสื่อเสมือนจริงสามารถสรางแรงจูงใจและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนได รวมถึงยังมี
ประโยชนตอนักเรียน 

 
10. ขอเสนอแนะ 

10.1 ดวยขนาดของไฟลงานมีขนาดใหญ ทําใหใชหนวยความจําของเครื่องสมารตโฟนคอนขางมากในการติดต้ัง จึง
ทําใหขนาดของไฟลงานมีขนาดที่เล็กลง 

10.2 แอปพลิเคชันที่พัฒนาข้ึนน้ีใชไดเฉพาะระบบแอนดรอยด ทําใหขาดโอกาสในการใชงานสําหรับผูใชงานบน
ระบบ iOS ดังน้ันควรพัฒนาใหรองรับการทํางานบนระบบ iOS เพ่ือสามารถใหผูใชไดใชงานไดอยางทั่วถึง 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจทีจ่ะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย 

อีเลียส สะตาปอ1* , ศุภวิชญ คงสม1 , อริสรา อาแว1 , นูรฟาซีลา เจะนา1 และอาฟฟ ลาเตะ1 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email 6120117136@psu.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 177 ตัวอยาง และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จากการศึกษา  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสำคัญกับปจจัยดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน (คาเฉลี่ย = 3.717) รองลงมาปจจัยดานทัศนคติ (คาเฉลี่ย = 3.418) 
ดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม (คาเฉลี่ย = 3.410)  ดานประสบการณ (คาเฉลี่ย = 3.031) และดานพฤติกรรม (คาเฉลี่ย = 

2.893) ตามลำดับ ซึ่งปจจัย 5 ดาน ที่สงผลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส โดยปจจัยความเพลิดเพลินและสนุกสนาน มี
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยสูงสุด รองลงมาเปน ปจจัยดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม ปจจัยดานดานทัศนคติ ปจจัยดาน
พฤติกรรม และปจจัยดานประสบการณ มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ .378 , .336 , .071 ,  -.095 และ -.159 ตามลำดับ 

คำสำคัญ :  ความตั้งใจ กีฬาอิเล็กทรอนิกส ประชาชนชาวไทย 
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Factors Influencing Intention to Watch E-sports of the Thai Citizens 

Aeleas Satapo1* , Supawit Kongsom1 , Arisra Awae1 , Nurfaseela Chena1 and Afifi Lateh1 

Faculty of Education, Prince of Songkla University Pattani Campus 

*Corresponding author. E-mail: 6120117136@psu.ac.th 

Abstract  

The purpose of this research was to study about Factors Influencing Intention to watch E-sports the 

Thai citizens. By using questionnaires is the tool to collecting data from 177 peoples. And find the frequency, 

percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis to analyze From the study, the results 

that are the most respondents pay attention to Enjoyment and Fun factors (mean = 3.717), followed by Attitude 

factors (mean = 3.418), Friends groups and Social networks factors (mean = 3.410) Experience factors (mean = 

3.031) and Behavior factors (mean = 2.893) respectively, which 5 factors that affect the Intention to Watch E-

sports. With the Enjoyment and Fun factors affecting the Intention to Watch E-sports, the most has the highest 

regression coefficient and next is the Friends groups and social networks factors, Attitude factors, Behavior 

factors and Experience factors with regression coefficients .378, .336, .071, -.095 and -.159 respectively. 

Keywords: Intention, E-sports, Thai citizens 

1. บทนำ 
กระแสของกีฬาอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันกำลังไดรับความนิยม การแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกสไดมีการจัดขึ้นในหลาย

ประเทศท่ัวโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยโุรป และเอเชีย โดยการแขงขันเกมมีประเภทหรือรูปแบบของเกมที่หลากหลาย ไมวาจะเปน
เกมการตอสู เกมยิงปน และอื่นๆ โดยผูเลนหลายคนเลนเกมในเวลาเดียวกัน และเสมือนอยูในโลกเดียวกัน ( Wagner, 2006) การ
แขงขันเกมจำนวนมากมีการ รับชมผานการถายทอดสด (Live streaming) ทางเว็บไซต หรือแอปพลิเคชัน เชน ทวิช (Twitch), ยู
ทูป (YouTube), ทวิตเตอร (Twitter) และ เฟซบุก (Facebook) (Seitz, 2018) เปนการถายทอดสด ผานทางอินเทอรเน็ตใน
ลักษณะรูปแบบที่คลายคลึงกับการถายทอดสดฟุตบอลทางโทรทัศน สามารถ ดึงดูดผูชม และผูเลนที่ชื่นชอบการเลนเกมใหเขามา
ชม มีการคาดการณวาจะมีจำนวนผูรับชมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 50 เปน 286 ลานคนในป พ.ศ. 2563 กลุมเปาหมายสวนมากจะเปน
ผูชายที่มีชวงอายุ อยูระหวาง 21 - 35 ป มีสัดสวนอยูที่รอยละ 62 จากผูชมทั้งหมด โดยจะเปนกลุมคนที่ชื่นชอบ ในเทคโนโลยี
สารสนเทศ และไมยึดติดอยูกับแบรนดใดแบรนดหนึ่งมากนัก มักจะมีการใช สื่อสังคมออนไลนอยูเปนประจำ และไมคอยใ ห
ความสำคัญกับการดูโทรทัศน สักเทาไหร โดยในสวนของผูหญิงอีกรอยละ 38 น้ันจะมีชวงอายุระหวาง 20 - 30 ป และสวนมาก จะ
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มีครอบครัวแลว มีการสำรวจพบวากีฬาอิเล็กทรอนิกส ไดรับความนิยมไมนอยกวากีฬา ชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะในกลุมของคนรุนใหม 
(Newzoo, 2018)  

ในสังคมไทยยังมองวาการเลนเกมเปนปญหาสังคมอีกทั้งยังสงผลกระทบตอการเรียน การศึกษาและพฤติกรรมกาวราว
ของเด็ก ยังมีการถกเถียง กันอยางตอเนื่องวากีฬาอิเล็กทรอนิกสนับเปนกีฬาหรือไม ซึ่งการแขงขันเกมก็มีความ คลายคลึงกัน
บางอยางกับกีฬา ที่ประกอบไปดวยผูเลน อุปกรณ มีการฝกฝน การทำงานเปนทีม หรือมี การดำเนินกลยุทธเพื่อความสมบูรณแบบ 
และมีการวางแผนไวลวงหนา (Hutchins, 2008) งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับกีฬาอิเล็กทรอนิกส ไดแก งานวิจัย Juho and 

Max (2017) กลาววา กีฬาอิเล็กทรอนิกสเปนรูปแบบของ กิจกรรมกีฬาที่มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสเปนปจจัยหลักในการ
ดำเนินการแขงขัน ผูแขงขันทั้งแบบ เดี่ยวและแบบกลุมนั้นกระทำกิจกรรมไดโดยผานระบบ Human-computer interfaces 

นอกจากน้ัน ยังหมายรวมถึงการแขงขันเกมท้ังแบบมืออาชีพและสมัครเลน ภาพิมล ไชยวุฒ (2014) ไดทำการวิจัยเรื่องแรงจูงใจใน
การสมัครเขาเปนนักกีฬา อิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนมการเจริญเติบโตของกีฬา Electronic Sports และศึกษา
โอกาสในการทาธุรกิจที่เกี่ยวของกับกีฬาอิเล็กทรอนิกสและยังเปน แนวทางในการตัดสินใจทำธุรกิจ แบบการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช
การสัมภาษณเชิงลึก สรุปไดดังนี้ เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยยังมองวาการเลนเกมเปนปญหาสังคมอีกทั้งยังสงผลกระทบตอการ
เรียน การศึกษาและพฤติกรรมกาวราวของเด็ก ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไปคือทำอยางไร  ใหสังคมไทยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการเลนเกมใหเปลี่ยนเปนการเลนกีฬาที่สามารถสรางรายไดและ ธุรกิจที่เกี่ยวของได และการวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยมีการสัมภาษณแคซึ่งมีมุมมอง จากกลุมคนผูที่สนใจเลน Electronic Sports  

ทั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาในเรื่องปจจัยใดบางสงผลตอการตั้งใจรับชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชน
ชาวไทย ซึ่ง eSports มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และกำลังเปนที่นิยมในปจจุบัน อีกทั้งการศึกษาในเรื่องของ eSports ในประเทศ
ไทยยังมีอยูไมมากนัก โดยงานวิจัยนี้จะเลือกศึกษาผูที่สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษาและวัยทำงาน และมีความพรอมในการเขาถึง
เทคโนโลยี จากเหตุผลและความสำคัญที่กลาวมาขางตนจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเห็นวาเรื่องนี้ เปนเรื่องที่นาสนใจที่จะ
ทำการศึกษาเพ่ือท่ีจะมีความรูความเขาใจมากข้ึนในแงของการการตั้งใจรับชม กีฬาอิเล็กทรอนิกสและเพื่อการพัฒนาในดานนี้ตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย 

3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ผูที่สนใจในกีฬาอิเล็กทรอนิกส  ไมทราบจำนวน กลุมตัวอยาง คือ ผูที่สนใจในกีฬาอิเล็กทรอนิกสไดมาโดย

การคำนวณขนาดกลุมตัวอยางตามโปรแกรม G*Power กำหนดสถิติทดสอบ F-Test ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจำนวน
ตัวแปรอิสระ 5 ตัว คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 และอำนาจการทดสอบเทากับ 0.95 ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 138 
คน (ผูวิจัยจึงกำหนดการเก็บขอมูลตัวอยางเพิ่มเติมรอยละ 20 ไดขนาดตัวอยาง 166 คน แตไดกลุมตัวอยางที่มีขอมูลครบถวน
จำนวน 177 คน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดทำแบบสอบถามรูปแบบออนไลนโพสตลง Facebook และสงทาง Messenger 

โดยมี URL ดังนี ้ https://forms.gle/EDyBfjTaSadtrqRr7 
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4. เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูปฐมภมูิโดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน  3 สวน 

 สวนท่ี1 : ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อาย ุประเภทกีฬาอิเล็กทรอนิกสที่รับชม ระยะเวลาในการ
รับชม และอุปกรณที่ใชในการรับชม ไดรูจักกีฬาอเิล็กทรอนิกสจากไหน 

 สวนท่ี2 : ขอคำถามเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกฬีาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย
ประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส ดานทัศนะคติ ดานประสบการณ ดานกลุมเพื่อนและเครือขาย
สังคม ความเพลดเพลินและสนุกสนาน และดานพฤติกรรม รวมคำถามทั้งหมด 32 ขอ 

 สวนท่ี3 : ขอเสนอแนะ 
โดยสวนท่ี 2 ดานที่ 1 ใชเกณฑคะแนน 5 ระดับโดยแบงระดับคะแนน 5,4,3,2,1 ตามแบบของ Likert Scale แทนระดับ

การปฏิบัติ และดานที่ 2-6 แทนระดับความคดิเห็น ซึ่งมเีกณฑการวเิคราะหขอมูลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ 1.00 -1.50, 1.51-2.50, 

2.51-3.50, 3.51-4.50, 4.51-5.00 แทนความหมาย ในแตละระดับสอดคลองตามแนวของ Importance Scale 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาผูวิจัยไดวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคา 0.667-
1.000 มาใชเปนขอคำถามและวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกโดยใช t-test มีคาอยูระหวาง 2.359 - 5.016 โดยมีคา p-value นอย
กวา .05 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Analysis) เมื่อผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเรียบรอยแลวหลังจากน้ันจึงนำไป
ทดสอบ (Try out) โดยการแจกแจงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดย
ใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ดวยการใชโปรแกรมสำเรจ็รูปทางสถิตไิดเทากับ 0.939 ซึง่มีคาสูงจึงถือวาเปน
แบบสอบถามทท่ีม ีความนาเชือ่ถือสูง 

5. วิธีการรวบรวมขอมูล 

ไดเก็บรวบรวมขอมูลผานทางแบบสอบถามออนไลนโดยการกระจายทางโซเชียลมีเดีย เชน เฟซบุก โดยสงเจาะจงไปท่ีผูที่
สนใจชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสและวิเคราะหขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามออนไลน 

6. ผลการวิจัย  
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 177 คน เปนเพศชาย คิด

เปนรอยละ 56.5 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 43.5 ผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุต่ำกวา 18 ป คิดเปนรอยละ 4 อายุ 18-23 ป 
คิดเปนรอยละ 75.7 และอายุ 24 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.3 ประเภทกีฬาอิเล็กทรอนิกสที่ผูตอบแบบสอบถามรับชม กีฬา
อิเล็กทรอนิกสเลียนแบบหรือจำลอง คิดเปนรอยละ 10.22 กีฬาอิเล็กทรอนิกสแอคชั ่นแบบ คิดเปนรอยละ 14.22 กีฬา
อิเล็กทรอนิกสผจญภัย คิดเปนรอยละ 17.33 กีฬาอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 8.23 กีฬาอิเล็กทรอนิกสตอสู คิดเปนรอยละ 
14.44 กีฬาอิเล็กทรอนิกสวางแผน คิดเปนรอยละ 9.78 กีฬาอิเล็กทรอนิกสปริศนา คิดเปนรอยละ 8.00 กีฬาอิเล็กทรอนิกสและ
การแขงขัน คิดเปนรอยละ 17.78 ระยะเวลาในการรับชม ต่ำกวา 1 ชั่วโมงตอวัน  คิดเปนรอยละ 39  1-3 ชั่วโมงตอวัน คิดเปน
รอยละ 46.9  3-5 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 10.7  5 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน คิดเปนรอยละ 3.4  อุปกรณที่ใชในการรับชม สมารต
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โฟน  คิดเปนรอยละ 56.16 คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 23.55 แท็บเล็ต คิดเปนรอยละ 13.77 โทรทัศน คิดเปนรอยละ 6.52 ทาน
รูจักกีฬาอิเล็กทรอนิกสจากไหน เพื่อน คิดเปนรอยละ 35.6 รุนพี่ คิดเปนรอยละ 4.0 รุนนอง คิดเปนรอยละ  1.1 โซเซียลมีเดีย คิด
เปนรอยละ 57.1 และ อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.2 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย พบวาอยูในระดับ
บางคร้ัง ของความต้ังใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส และโดยรวม อยูในระดับไมแนใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับ
เห็นดวย จำนวน 1 ดาน ระดับไมแนใจ จำนวน 4 ดาน โดย เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานความเพลิดเพลินและ
สนุกสนาน ดานทัศนคต ิดานกลุมเพ่ือนและเครือขายสังคม ดานประสบการณ และดานพฤติกรรม 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter 

ผลการวิเคราะหความต้ังใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของผูที่สนใจในกีฬาอิเล็กทรอนิกส 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจที่จะชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกส 

 

B 

 

Beta 

 

Sig 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) .938 - .020 - - 
ทัศนคติ .134 .071 .210 .696 1.437 

ประสบการณ -.210 -.159 .018 .496 2.018 

กลุมเพื่อนและเครือขายสังคม .340 .336 .000 .483 2.069 

ความเพลิดเพลินและสนุกสนาน .458 .378 .000 .544 1.840 

พฤติกรรม -.089 -.095 .201 .399 2.504 

R Square = 0.623 

Adjust R Square = 0.612 

Durbin Watson = 2.123 

     

จากตารางท่ี 1 ความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส มี 5 ดาน ดานที่มีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ดานประสบการณ ดาน
กลุมเพื่อนและเครือขายสังคม ดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน สวนดานที่ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ดานทัศนคติ ดาน
พฤติกรรม และสามารถอธิบายความผันแปรของความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสไดรอยละ 4.87 โดยดานความเพลิดเพลิน
และสนุกสนานมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสสูงสุด  มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ .378

รองลงมาเปน ดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเทากับ .336 ดานทัศนคติ มีคาสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยมาตรฐาน เทากับ .071 ดานพฤติกรรม มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ -.095 และดานประสบการณ มี
คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ -.159 โดยตัวแปรทั้ง 5 ไดพยากรณความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส ไดรอยละ 
61.2 ซึ่งสามารถสรางเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส อยางมีนัยสำคัญ โดยมีคา F เทากับ 
56.464 และมีคา Sig. เทากับ .000 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา คา Durbin-Watson มีคาเทากับ 2.123  ซึ่งอยูระหวาง 1.5-
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2.5 แสดงวาตัวแปรอิสระที่นำมาใชในการทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเอง และจากการตรวจสอบระหวางตัวแปรอิสระ 
พบวา คา Tolerance ที่มีคานอยที่สุด .399 ซึ่งไมต่ำกวา .200 และ คา VIF สูงสุดที่ไดมีคา 2.504 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปร
อิสระไมมีความสัมพันธกันในระดับสูงหรือไมเกิด Multicollinearity 

สมการถดถอยสามารถเขียนไดดังนี้ 
 รูปแบบคะแนนดิบ 

ความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส = .938 + .134 (ทัศนคติ)  -.210 (ประสบการณ)* + .340 (กลุมเพื่อนและ
เครือขายสังคม)* + .458 (ความเพลิดเพลินและสนุกสนาน)* -.089 (พฤติกรรม) 
 รูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส = .071 (ทัศนคติ)  -.159 (ประสบการณ) + .336 (กลุมเพื่อนและเครือขายสังคม) 
+ .378 (ความเพลิดเพลินและสนุกสนาน) -.095 (พฤติกรรม) 

7. สรุปผลการวิจัย  
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน 5 ดาน คือ 1.ดานทัศนคติ 2.ดานประสบการณ 
3.ดานกลุมเพื่อนและสังคม 4.ดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 5.ดานพฤติกรรม ไดแก ดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.717 ดานทัศนคติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.418  ดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.410  ดาน
ประสบการณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.031 และดานพฤติกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 2.893 ตามลำดับ ซึ่งปจจัยทั้ง 5 ดาน ที่สงผลตอความ
ตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส โดยดานดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานสูงสุด เทากับ 
.378 รองลงมาเปนกลุมเพื่อนและเครอืขายสังคม มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเทากับ .336  ดานทัศนคติ มีคาสัมประสทิธิ์
การถดถอยมาตรฐาน เทากับ .071 ดานพฤติกรรม มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ -.095 และดานประสบการณ มี
คาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เทากับ -.159 ตามลำดับ 

8.ประโยชนของงานวิจัย 
 1.ดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน สามารถเปนประโยชนแกผูทีก่ำลังริเริ่มจะสตีมหรือเปนสตรีมเมอร เพราะการท่ีจะ
มีรายไดนั้นเกดิจากยอดวิวของผูรบัชม โฆษณาสินคาและการบริจาคจากผูรับชม ดั่งนั้นเมื่อจะทำการสตรมีสิ่งแรกท่ีควรคำนึงคือ 
ทำอยางไรใหผูชม เกดิความเพลิดเพลินและสุกสนาน ตัวอยางเชน น้ำเสียงและลลีาของการพากย การตอบโตกับคนดู ทำอยางไร
เพื่อใหผูชมผอนคลายความตึงเครยีด 

 2.ดานอิทธิพลทางสังคมพบวาในปจจุบันเปนโลกการสื่อสาร ไรพรหมแดน การใชงานอินเทอรเน็ตกำลงัไดรับความนิยม 
สะทอนใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลง ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน โดยผูมีอิทธิพลทางสังคมหรือผูมีชื่อเสยีงจะเปนที่ช่ืนชอบของผูคน 

 3.ดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลใหเกิด พฤติกรรมการมสีวนรวม ใหผูคนมสีวนรวมจาก
บุคคลใกลชิดนับเปนสิ่งท่ีชวย กีฬาอิเล็กทรอนิกสถือเปน กิจกรรมทางความบันเทิงและความเพลดิเพลิน  
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9. อภิปรายผล 

จากการวิจัยเกีย่วกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเลก็ทรอนิกสของประชาชนชาวไทยมีประเด็นที่สำคัญ
มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของผูที่สนใจในกีฬาอิเล็กทรอนิกส มี 
5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานทัศนะคติ ปจจัยดานประสบการณ ปจจัยดานกลุมเพื่อนและเครือขายสังคม ปจจัยดานความเพลดเพลิน
และสนุกสนาน  และปจจัยดานพฤติกรรม 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมดานตาง ๆ ท่ีมีีผลตอความตั้งใจท่ีจะชมกฬีาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย 
1.1 ปจจัยดานความเพลิดเพลินและสนุกสนาน ในภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับ เห็นดวย ซึ่งมีอทิธิพลตอความตั้งใจท่ี

จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย ซึ่งผูวิจัยมีความเหน็วา ในการเลือกจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส ควรคำนึงถึงมากท่ีสดุ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พุฒตาล ปราชญศรีภูมิ (2561) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตัง้ใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส 
: ความสัมพันธระหวาง การรับรูความเพลิดเพลินสนุกสนาน และความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสจากการศึกษาพบวาความ
เพลิดเพลิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความตั้งใจในการใชงาน 

1.2 ปจจัยดานกลุมเพื่อนและเครอืขายสังคม ในภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ี
จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ พุฒตาล ปราชญศรีภูมิ (2561) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส : ความสัมพันธระหวาง บุคคลผูอิทธิพลทางสังคม และความตั้งใจท่ีจะชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกสการศึกษาพบวา เปนการสรางแรงจูงใจเพราะสามารถท่ีจะตอบสนอง ความตองการสำหรับการพัฒนาตนเอง เปน
การหาประสบการณดวยตนเอง อิทธิพลทางสังคมจึงเปนแรงจูงใจท่ีสำคัญที่ทำใหเกดิความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส 

1.3 ปจจัยดานทัศนคติ ในภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ ซัมซูดิน มามะและคณะ (2562) ที่ไดศึกษาเรื่องการจัดกลุมการ
ยอมรับอีสปอรตของผูใชสื่อสังคมออนไลนในประเทศไทย : ผลการวิจัยพบวากลุมยอมรับอีสปอรต มรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับ 
ไมแนใจ/เฉยๆ ในดานทัศนคติ ประเด็นคำถามที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือทานคิดวาจะดมีาก ถามีการทำรายการที่เกี่ยวกับขอดีของ
เกมเพื่อใหคนที่มอง เกมเปนลบใหกลายเปนบวกบาง 

1.4 ปจจัยดานพฤติกรรม ในภาพรวมความคดิเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกสของประชาชนชาวไทย สอดคลองกับงานวิจัยของปรียานันท มวงทอง (2560) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ผลกระทบของอี
สปอรตที่มตีอสุขภาวะเด็ก และการสรางรูปแบบความรับผดิชอบรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยไดมีการนำเสนอหัวขอท่ี
นาสนใจ ประเด็นในการ นำเสนอคือ เรื่องของพฤติกรรมและพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงของเด็ก Generation Z พฤติกรรมใน
การเปลีย่นแปลงทางดานบวกและลบท่ีเกินขึ้นกับยุคสมัยที่มีการเปลีย่นไปอยางรวดเร็ว 

1.5 ปจจัยดานประสบการณ ในภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับ ไมแนใจ ซึ่งมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬา
อิเล็กทรอนิกสของของประชาชนชาวไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ พุฒตาล ปราชญศรภีูมิ (2561) ที่ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส : ความสัมพันธระหวางประสบการณ และความตั้งใจที่จะชมกีฬา อิเล็กทรอนิกส 
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การศึกษาพบวา ประสบการณมีอทิธิพลตอความตั้งใจ ที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส ในบริบทของเกมทางออนไลนประสบการณเชิง
บวกสงผลตอ ความตั้งใจจะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส  

10. ขอเสนอแนะ 
1.ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะชมกีฬาอิเล็กทรอนิกส  เขามารวมใน

การวิเคราะห เพื่อจะไดนำมาใชวิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น 

2.เพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 
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การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่                                 
เพ่ือการฝกเขียนพยัญชนะไทย 

(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

สุภาพร นุภาพ1 และ อรอุมา พราโมต1*  
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

1หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                         
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก 

*onbee@psru.ac.th  

(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

บทคัดยอ  
(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อการฝกเขียน
พยัญชนะไทย 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชัน จํานวน 30 คน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ไดแก          
1) การเก็บขอมูลลายมือ 2) การสรางโมเดลรูจํารูปแบบ 3) การพัฒนาแอปพลิเคชัน 4) การนําไปใช และ 5) การประเมินผลความ
พึงพอใจ ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูลลายมือจากนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 100 คน โดยใชกระดานวาดภาพอิเล็กทรอนิกส  
ไดภาพจํานวน 4400 ภาพ จาก 44 ตัวอักษร โดยใชเปนขอมูลการสอน 3080 ภาพ ขอมูลการทดสอบ 1320 ภาพ และนําภาพ
ตัวอักษรมาผานกระบวนการประมวลผลภาพเพ่ือใหไดภาพที่เหมาะตอการใชงาน สรางโมเดลรูจํารูปแบบดวยเคร่ืองมือช่ือ         

ทีชเอเบิล แมชชีน (Teachable Machine) และพัฒนาแอปพลิเคชันดวยแอนดรอยด สูติโอ (Android Studio) กับ เทนเซอรโฟล 
ไลต (TensorFlow Lite) ผลการวิจัยพบวาโมเดลรูจํามีคาความถูกตอง (Accuracy) รอยละ 94 และแอปพลิเคชันมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผูใชอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80    
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

คําสําคัญ: การรูจําตัวอักษร เครื่องจักรเรียนรู แอปพลิเคชันมือถือ 
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Design and Development of Character Recognition Applications on Mobile 

Devices for Practice writing Thai consonants 
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1Computer Science Program, Faculty of Science and Technology  

Pibulsongkram Rajabhat University 

*onbee@psru.ac.th 
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Abstract  
(Line spacing 14 points) 

 This research aims to: 1) Design and develop character recognition applications on mobile devices for 

practice writing Thai consonants 2) Study the satisfaction of 30 users of the application. This research process 

is as follows: 1) Data preparation 2) Creating a model for pattern recognition 3) Application development              

4) Using the application 5) Evaluation. We collect handwritten data on a tablet from 100 computer science 

students. All images in datasets contain 4400 from 44 characters, divided into two parts 1) training data 3080 

images and 2) testing data 1320 images. The datasets are processed by image processing techniques for 

suitability to use in the next step. Character recognition models were created by Teachable Machine tool. 

Android Studio and TensorFlow Lite use to create the application. The evaluation accuracy of character 

recognition models is 94%, and user satisfaction assessment results of the application at a good level (  = 

4.07, S.D. = 0.80), Respectively. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: Character Recognition, Machine Learning, Mobile Application 

 

1. บทนํา  
การสื่อสารของมนุษย มี 4 รูปแบบ คือ ฟง พูด อาน เขียน โดยทักษะ ที่มนุษยเริ่มเรียนรูกอน  คือ การฟง และการพูด 

จากนั้นคอยเรียนรูทักษะการอานและการเขียน การเขียนเปนการสื่อสารสําคัญ เพราะทําใหมนุษยชาติสามารถถายทอด หรือสงตอ
ความรู เรื่องราวตางๆ ได เกิดเปนองคความรู ประวัติศาสตร และการพัฒนาสืบตอกันมา การเขียนจะเขียนดวยภาษาของชนชาติ
เปนหลัก ซึ่งภาษาในโลกมีหลากหลายแตกตางกันไป เชนเดียวกับชนชาติไทยที่มีภาษาเปนของตัวเอง ภาษาไทยประกอบดวย 
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ซึ่งตองเรียนรูใหเขาใจกอนจึงนําไปประยุกตใชได โดยพ้ืนฐานจะเร่ิมจากพยัญชนะ ทั้ง 44 ตัว คือ    
ก ถึง ฮ  

การเรียนรูจะเริ่มฝกเขียนพยัญชนะ หรือเรียกวา การคัดลายมือ เพื่อใหคุนชินและเขียนไดอยางถูกตอง โดยท่ัวไปจะเร่ิม
ฝกตั้งแตเด็กผานการเรียนในระดับหลักสูตรประถมศึกษา(สถาบันภาษาไทย สพฐ. , 2560) ใชสมุดฝกคัดลายมือ แตในปจจุบัน
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามารถชวยในการทํางานดานตางๆ ของมนุษยได ชวยประหยัดทรัพยากร อํานวยความสะดวกมากข้ึน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในเรื่องการคัดลายมือ โดยใชเทคโนโลยีรูจําตัวอักษรและ              

การประยุกตใชซอฟตแวรบนอุปกรณเคลื่อนที่ในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษร ดวยเคร่ืองจักรเรียนรู    บน
อุปกรณเคลื่อนที่  เชน โทรศัพทมือถือ หรือแท็บแล็ต ใหผูใชคัดพยัญชนะดวยลายมือลงในแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทําการทํานายความ
เปนไปไดของตัวอักษรน้ัน สงผลใหผูใชสามารถใชแอปพลิเคชันไดตลอดเวลา และเพ่ิมความสะดวกในการพกพาแทนสมุด 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
2.1 ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนท่ี เพื่อการฝกเขียนพยัญชนะไทย 

2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชแอพพลิเคชัน 

 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.1 ทฤษฎีที่ใช  

3.1.1 การรูจํารูปแบบ (Pattern Recognition) 

การรูจํารูปแบบเปนการใชกฎเกณฑทางวิทยาศาสตรเพื่อการจําแนกแยกแยะวัตถุ หรือสิ่งที่สนใจออกเปนประเภทตาง ๆ 
ได โดยขอมูลนําเขาสามารถเปนไดทั้งรูปภาพหรือเสียง ซึ่งการรูจํารูปแบบสามารถนําไปประยุกตใชกับงานไดดังนี้ การตรวจนับ
ใบหนาคน การแยกแยะสัตวประเภทตาง ๆ การระบุลายมือช่ือ การสั่งงานโทรศัพทมือถือดวยเสียง การรูจําประกอบดวย 2 สวน
สําคัญ คือ ลักษณะเดน (Feature) เปนขอมูลนําเขา และเครื่องจักรเรียนรู (Machine Learning) ใชทําการแยกกลุมตามท่ี        

กําหนดไว (สรรพฤทธ์ิ มฤคทัต, 2558) 
3.1.2 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 

การประมวลผลภาพเปนการปรับปรุงคุณภาพของภาพใหมนุษยมองเห็นภาพไดชัดเจน สามารถตีความขอมูลในภาพได 
หรือเปลี่ยนแปลงภาพใหเหมาะสมตอการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ในงานวิจัยนี้ใชการประมวลผลภาพ 2 เทคนิค คือ 
การปรับปรุงคณุภาพของภาพ (Image Enhancement) เพื่อปรับภาพใหสวางขึ้น (สมหญิง ไทยนิมิต, 2553) และการประมวลผล
ภาพกับรูปรางและโครงรางของภาพ (Morphological Image Processing) เพื่อเติมพื้นที่ของวัตถุที่สนใจใหมีขนาดใหญขึ้น         
(บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2556) 

3.1.3 แอนดรอยด สตูดิโอ (Android Studio) 

แอนดรอยด สตูดิโอ เปนเครื่องมือพัฒนา ( IDE Tool) แอนดรอยดแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ (Native) สงผลให            
เกิดการทํางานที่รวดเร็ว และดึงประสิทธิภาพของโทรศัพทมือถือออกมาใชไดเต็มความสามารถทั้งเซนเซอรและระบบกราฟก      
โดยการทํางานจะใชภาษาจาวา (JAVA) หรือภาษาคอทลิน (Kotlin) ซึ่งแอนดรอยด สตูดิโอ ถูกพัฒนาโดยบริษัทกูลเกิล (Google) 

(ศุภชัย สมพานิช, 2559) 
3.1.4 ทีชเอเบล แมชชีน (Teachable Machine) 

ทีชเอเบล แมชชีน เปนเครื่องมือสําหรับเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องจักรเรียนรู (Machine Learning) บนเว็บไซตพัฒนาโดย
บริษัทกูลเกิล ซึ่งแบงการทํางานเปน 2 สวน คือ การสอน (Training) และการทดสอบ (Testing) ใชโครงขายประสาทเทียม 
(Neural Network) เปนโมเดลในการจําแนก ที่สามารถปรับแตงพารามิเตอรได ทีชเอเบล แมชชีน มีรูปแบบของขอมูลนําเขา
สําหรับสรางโมเดล 3 แบบ คือ รูปภาพ (Image) เสียง (Audio) และทาทาง (Pose) ซึ่งขอมูลนําเขาท่ีเปนภาพสามารถรับจากกลอง
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เว็บแคม หรือเลือกไฟลในเครื่องคอมพิวเตอรหรือกูลเกิลไดรฟ (Google Drive) ได เมื่อสอนและทดสอบจนไดโมเดลท่ีตองการแลว 
สามารถนําโมเดลไปใชได 3 ลักษณะคือ เปนลิงคบนเว็บไซต เปนไฟล Tensorflow.js หรือ เปน TensorFlow Lite ใชบน
โทรศัพทมือถือ (ธนชาตย ฤทธ์ิบํารุง, 2560) 
 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
งานวิจัยนี้ (ธรรมรัตน เสถียรวิทย และคณะ, 2563) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อฝกเขียนพยัญชนะภาษาไทยดวยเทคโนโลยี

ความจริงเสริม เพื่อชวยฝกสอนเด็กใหมีพื้นฐานในการเขียนอยางถูกตอง แอปพลิเคชันนี้ใชเทคโนโลยีเออาร (AR) โดยใชซอฟตแวร 
Autodesk Maya สําหรับสรางโมเดล 3 มิติ และแอนิเมชัน Adobe Illustrator สําหรับวาดภาพลายเสน และ Vidinoti           

เพื่อนําเสนอผานเว็บไซด ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีการประเมินจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และผูใชแอปพลิเคชัน จํานวน 30 คน ซึ่งมี
ผลความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยที่  = 3.87, S.D. = 0.38 และ  = 3.84, S.D. = 0.80 ตามลําดับ 

งานวิจัยนี้ (ณัฐวุฒิ สุธรรมมา และคณะ, 2564) พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสําหรับการอานและการบอกขอมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑสําหรับผูที่มีปญหาทางสายตา โดยใชเทคโนโลยีเครื่องจักรเรียนรู (ML Kit) ในการสกัดขอความจากภาพถายของกลอง
โทรศัพทมือถือที่ถายฉลากผลิตภัณฑ และแสดงผลเปนเสียงดวยเทคโนโลยี Text to Speech โดยแอปพลิเคชันนี้มีความถูกตอง
รอยละ 75 และมีระยะถายภาพไดไมเกิน 6 เซนติเมตร ซึ่งความถูกตองจะข้ึนอยูกับคุณภาพของกลองมือถือ 

งานวิจัยนี้ (ธัญญารัตน เที่ยงทัด และคณะ, 2564) พัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการเรียนรูเรื่องสระภาษาไทย โดยใช
เทคโนโลยีเออาร (AR) เพื่อใหผูใชสามารถโตตอบกับแอปพลิเคชันชวยเพิ่มความนาสนใจในการเรียนรูมากขึ้น แอปพลิเคชันนี้
พัฒนาดวยซอฟตแวร Blender, Vuforia, Unity และภาษา C# ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน จํานวน 30 คน     
อยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 

จากงานวิจัยขางตน เปนการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาไทย ดังนี้  
1) ชวยใหผูเรียนเห็นภาพการเขียนตัวอักษรภาษาไทยผานมือถือ 2) ใชเทคโนโลยีรูจําตัวอักษรเพ่ืออานออกเสียงใหผูเรียนไดรับ
ทราบคําที่ประกอบข้ึนจากตัวอักษร 3) เปนสื่อใหขอมูลภาพและเสียงของตัวสระภาษาไทยผานมือถือ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ในการพัฒนางานวิจัยนี้ ดวยการใชการรูจําตัวอักษรและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อใหผูเรียนเรียนรูแบบโตตอบและ
ทราบผลการฝกเขียนได 
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนท่ี เพื่อการฝกเขียนพยัญชนะไทย ประกอบดวย
ขั้นตอนดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การเตรียมขอมูล เปนการเก็บลายมือพยัญชนะไทย เพื่อใชสรางโมเดลเคร่ืองจักรเรียนรู      
2) การสรางโมเดลเครื่องจักรเรียนรู ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนการสอน (Training)  ซึ่งใชขอมูลจากข้ันตอนแรกมาสอนโมเดล 
และสวนการทดสอบ (Testing) เปนการทดสอบความถูกตองแมนยําของโมเดล ดวยขอมูลใหมที่โมเดลไมเคยพบมากอน                  
3) การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับเขียนพยัญชนะภาษาไทยผานอุปกรณเคลื่อนที่       
เพื่อเปนสื่อกลางสําหรับการรูจําตัวพยัญชนะไทยของผูใช 4) การนําแอปพลิเคชันไปใชงานกับกลุมเปาหมายท่ีกําหนด                       
5) การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชตอแอปพลิเคชัน  
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4.1 การเตรียมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บขอมูลลายมือพยัญชนะจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 100 คน โดยใหนักศึกษาแตละ
คนคัดพยัญชนะ ก ถึง ฮ จํานวน 44 ตัว ผานกระดานวาดภาพอิเล็กทรอนิกส ขนาด 210 x 194 x 11 มิลลิเมตร ซึ่งมีพื้นที่การใช
งาน 147 x 91 มิลลิเมตร โดยใชซอฟตแวรวาดภาพเพื่อนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 กระดานวาดภาพอิเล็กทรอนิกสที่ใชเก็บลายมือ 

 

ปรับแตงดวยเทคนิคการประมวลผลภาพ โดยการเพ่ิมความคมชัด การลดสัญญาณรบกวน (Noise) และการขยายเสน
ตัวอักษรใหใหญขึ้นเพื่อความสมบูรณของตัวอักษร ดังแสดงในภาพท่ี 2 จากนั้นตัดแบงภาพตัวอักษรใหมีขนาด 123 × 123 พิกเซล 
บันทึกเปนไฟลนามสกุลเจพีจี (JPG)  
 

 
                                                     (ก)                     (ข)                  (ค) 

ภาพท่ี 2 (ก) ตัวอักษรกอนการปรับความคมชัด  (ข) ตัวอักษรกอนการปรับความคมชัด  (ค) ตัวอักษรหลังปรับขยายเสน 

 

4.2 การสรางโมเดลรูจําตัวอักษร 
การสรางโมเดลรูจําตัวอักษร ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนฝกสอนและสวนทดสอบโมเดล โดยใช ทีชเอ เบิล แมชชีน 

เปนเครื่องมือ (Tool) ซึ่งเลือกใชการสรางโมเดลจากรูปภาพ ขอมูลภาพตัวอักษรพยัญชนะที่ใชในงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตัวอักษรพยัญชนะ 44 ตัว คือ 44 คลาส 1 คลาสมี 100 ภาพ รวมเปน 4400 ภาพ แบงใชในสวนการสอนรอยละ 70 แตละคลาส
ใชภาพ 70 ภาพ รวมเปน 3080 ภาพ ใชในสวนการทดสอบ รอยละ 30 แตละคลาสใชภาพ 30 ภาพ รวมเปน 1320 ภาพ การ
สรางโมเดลดวย ทีชเอเบิล แมชชีน ทําโดยเขาเว็บไซด https://teachablemachine เลือก Image Project และนํารูปภาพใสใน
แตละคลาสโดยกําหนดเช่ือคลาสไมใหซ้ํากัน และกําหนดพารามิเตอรเพื่อปรับใหโมเดลมีความแมนยํา ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 ภาพการสอนและการทดสอบโมเดลของทีชเอเบิล แมชชีน 

ที่มา: เว็บไซด https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image 

 

4.3 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน 

งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาดวยแอปพลิเคชันเขียนตัวอักษรพยัญชนะบนอุปกรณเคลื่อนท่ีดวยแอนดรอยด สตูดิโอ 
รวมกับเทนเซอรโฟล ไลต เพื่อใหผูใชเขียนตัวอักษรพยัญชนะบนอุปกรณเคลื่อนที่ได และนําขอมูลภาพตัวอักษรไปประมวลผลดวย
โมเดลรูจําตัวอักษรท่ีไดมาจากขั้นตอนกอนหนาน้ี โดยเรียกใชผานไลบรารีเทนเซอรโฟล ดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 4 การ Export โมเดลเพื่อนําไปใชใน Android Studio 

ที่มา : https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image 

4.4 การประเมินผลความพึงพอใจ 

ในการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ไดใชแบบประเมินเปนเครื่องมือในโดยมีเกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจ
จาก 5 ถึง 1 โดย 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด และ 1 หมายถึง ระดับนอยที่สุด (ธัญรดา บุญรอด และคณะ , 2564) การสรุปและ
แปลผลการประเมินใชคาเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยแบงเปนอันตราภาคชั้น ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง  พึงพอใจมาก  
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  พึงพอใจนอย  
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50  หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

646 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



5. ผลการทดลอง 
5.1 การเตรียมขอมูล 

จากขอมูลลายมือของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอรจํานวน 100 คน ที่คัดตัวพยัญชนะ ก ถึง ฮ นํามาตัดแบงเปนไฟล
รูปภาพจํานวน 4400 ภาพ ขนาด 123 x 123 พิกเซล และจําแนกเปนคลาสท้ังหมดได 44 คลาสตามตัวพยัญชนะ เพื่อเปนขอมูล
สําหรับสรางโมเดล ดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางของไฟลลายมือพยัญชนะ ก ถึง ฮ ของนักศึกษา 1 คน 

 

5.2 โมเดลและประสิทธิภาพ 

ในการสรางโมเดลไดกําหนดคา จํานวนรอบของการเทรน (Epochs ) เทากับ 50 จํานวนรอบของการใสขอมูล เพื่อใหใส
ขอมูลไดครบทั้งหมดในการฝกสอนโมเดล (Batch Size) เทากับ 16 และ คาการปรับน้ําหนัก (Weight) ของโมเดล (Learning 

Rate) เทากับ 0.002 สงผลใหโมเดลที่สรางเสร็จมีคาความถูกตอง (Accuracy) เทากับรอยละ 94 

 

5.3 การพัฒนาแอพพลิเคชัน 

แอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อการฝกเขียนพยัญชนะไทย โดยมีฟงกชันการทํางานหลัก 3 คือ        
การลบตัวอักษร การบันทึกไฟลภาพตัวอักษร และการรูจําตัวอักษร ซึ่งมีหนาจอของแอปพลิเคชัน 2 หนาจอ คือ หนาจอเขียน
ตัวอักษร และหนาจอแสดงผลการรูจําตัวอักษร ดังแสดงในภาพท่ี 6 

 

       
ภาพท่ี 6 หนาจอการทํางานของแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่ 
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5.4 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 

การประเมินความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันรูจําอักษรบนอุปกรณเคลื่อนท่ี เพื่อการฝกเขียนพยัญชนะไทยโดยบุคคล
ทั่วไป (ผูปกครอง) ที่อยูในชวงอายุ 30 – 50 ป จํานวน 30 คน สามารถสรุปไดตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจ 

หัวขอประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

แอปพลิเคชันใชงานงาย ไมซับซอน 4.07 0.83 พึงพอใจมาก 

การวางตําแหนงของขอมูลตาง ๆ บนหนาจอไดเหมาะสม 4.00 0.79 พึงพอใจมาก 

แอปพลิเคชันชวยในการคัดลายมือได 4.03 0.81 พึงพอใจมาก 

แอปพลิเคชันมีความถูกตองของผลลัพธ 4.13 0.82 พึงพอใจมาก 

แอปพลิเคชันมีความรวดเร็วในการประมวลผล 4.17 0.83 พึงพอใจมาก 

พื้นที่ในการคัดลายมีในแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 3.80 0.81 พึงพอใจมาก 

ความสะดวกของการคัดลายมือ 4.33 0.71 พึงพอใจมาก 

ความเสถียรของแอปพลิเคชัน 4.03 0.81 พึงพอใจมาก 

รวม 4.07 0.80 พึงพอใจมาก 

 

6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ  
การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันรูจําตัวอักษรบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อการฝกเขียนพยัญชนะไทย โดยการรูจํา

ตัวอักษรใชเทคโนโลยีเครื่องจักรเรียนรูที่มีคาความถูกตองของโมเดลรอยละ 94 และใหผลความพึงพอใจของผูใชแอปพลิเคชันอยูใน
ระดับพอใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน เสถียรวิทย 
และคณะ, 2563  

โดยท่ีหัวขอที่ผูใชพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกของการคัดลายมือ เพราะแอปพลิเคชันสามารถใชไดทั้งนิ้วมือหรือ
ปากกาอิเล็กทรอนิกส และใชอุปกรณเคลื่อนที่แทนสมุดคัดลายมือซึ่งเล็กและพกพาไดงายกวา สวนหัวขอที่ไดความพึงพอใจต่ําสุด 
คือ พื้นที่ในการคัดลายมือมีความเหมาะสม ดวยขนาดหนาจอของอุปกรณเคลื่อนที่มีความแตกตางกัน และแอปพลิเคชันไมได
กําหนดของเขตในการคัดลายมือ ทําใหผูใชขาดจุดอางอิงในการเขียน สงผลใหการประมาณขนาดในการเขียนตัวพยัญชนะเล็กหรือ
ใหญจนการรูจํามีความผิดพลาดได  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตควรกําหนดพื้นท่ีในการคัดลายมือใหชัดเจน หรือมีตัวอยางของพยัญชนะตนแบบท่ี
ตองการใหผูใชคัดตาม หรือแสดงความถูกตองของพยัญชนะในระดับรอยละ เพื่อใหผูใชพัฒนาการเขียนใหดีขึ้นได และเพ่ิมจํานวน
ขอมูลในการทดลองมากข้ึน มีชวงอายุของบุคคลท่ีใหขอมูลลายมือท่ีหลากหลาย  
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ตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ อำเภอดำเนิน

สะดวก จงัหวัดราชบุรี ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
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บทคัดยอ  

 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงท่ีทำใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โดยเทคนิคเหมืองขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูสูงอายุในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจาก

ทุกๆตำบล จำนวน 610 ชุด โดยประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว และ สวนท่ี 2 แบบประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

สมอง ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา โปรแกรม Weka โปรแกรม Microsoft Excel Office 16 ใชในการรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 

Google Forms ใชในการสรางและเก็บขอมูลแบบประเมิน และโปรแกรม Adobe Photoshop 2019 ใชในการออกพื้นหลังของ

แบบประเมิน งานวิจัยนี้ใชเทคนิคการจำแนกขอมูลประเภทตนไมตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบอัลกอริทึม 5 อัลกอริทึมไดแก J48, 

LMT, RandomTree, REPTree และ RandomForest เพ่ือใหไดคาท่ีเหมาะสมและถูกตองท่ีสุด นำมาพัฒนาเปนตัวแบบสำรวจ

ความเส่ียงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ 

 ผลการดำเนินงานพบวา อัลกอริทึม LMT มีคาความถูกตองและแมนยำของขอมูลซึ่งใช 10-fold cross validation ใน

การแบงขอมูล มีคาเฉลี่ยความถูกตอง 97.7 % มีคาเฉลี่ยความแมนยำ 97.7% มีคาเฉลี่ยความระลึก 97.7% และคาเฉลี่ยความ

เหวี่ยง 97.7% ซึ่งมากกวาอัลกอริทึม J48, RandomForest, RandomTree และ RERTree 
 

คำสำคัญ: โรคหลอดเลือดสมอง,เหมืองขอมูล,เสนเลือดในสมองตีบ 
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Abstract  

 

 This research has reasons for the study and development of the communication model, the 

management regulation that causes the systemic disease without knowing the patient group information used 

in the research of the disease patients in the provincial Takhae district, selected from the provinces. The 610 

sets contain Part 1, Personal Data and Part 2, Disease Safety Stream. Elements used in the development of 

Weka, Microsoft Excel Office 16, are used to collect Google Forms data. Practice and program Adobe 

Photoshop 2019 is used to design the background of the user model.This research uses automated tree data 

analysis techniques, fire, 5 nearby algorithms, J48, LMT, RandomTree, REPTree, and RandomForest to obtain 

the values that The most appropriate and accurate model was developed as a survey of the relationship to 

musculoskeletal disease by the decision tree technique. 

The results showed that the LMT algorithm had a data validity and skill that used 10x cross 

validation to divide the data with a 97.7% validity value with a good thermal value of 97.7. % Has 97.7% 

aesthetics, 97.7% of the favor and 97.7% of the prosperity, which includes Guitree J48, RandomForest, 

RandomTree, and RERTree. 
 

Keywords: Cerebrovascular disease, information mine, cerebral artery stenosis 

 

1. บทนำ 

โรคหลอดเลือดสมอง มีปจจัยเส่ียงที่สำคัญ ไดแก ภาวะความดันเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน 

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และกลุมที่มีพฤติกรรมเสีย่ง เชน การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราโดยในประเทศไทยอัตราปวยและอัตราตาย

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ และเขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราปวยเปนลำดับท่ี 6 และมีอัตราการเสียชีวิตเปนลำดับท่ี 5 ของประเทศ 

ผสููงอายุมีโอกาสเปนไดมาก เรามักพบโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือด เพศชาย พบ

อุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดมากกวาเพศหญิง ปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลอืดสมองมีหลายสาเหตุ แบงเปนปจจัยเสี่ยง
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ที่ปองกันไมได และปจจัยเสี่ยงท่ีปองกันได ซึ่งปจจัยเสี่ยงที่ปองกันไดมักมีสาเหตุจากสุขภาพโดยรวมและรูปแบบการดำเนินชีวิต 

หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke) เปนสาเหตุสวนใหญที่ทำใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบไดประมาณ 80% 

หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดไดจากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง หรืออาจ

เกิดจากมีลิ่มเลือดกอตัวในหลอดเลือดสมอง และขยายขนาดใหญขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสมอง สวนสาเหตุของหลอดเลือดสมอง

ตีบอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำใหหลอดเลือดตีบแคบ มีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือด

ลดลง หลอดเลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke) พบไดประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดมีความ

เปราะบางรวมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำใหบริเวณท่ีเปราะบางนั้นโปงพองและแตกออก หรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความ

ยืดหยุนจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำใหหลอดเลือดปริแตกไดงาย ซึ่งอันตรายมาก 

ผสููงอายุ เปนวัยบั้นปลายของชีวิต โดยปญหาสุขภาพของผูสูงอายุท่ีพบไดในทุกดานโดยเฉพาะดานสังคม และสาธารณสุข

จึงแตกตางจากคนในวัยอื่น ปจจุบันเปนท่ีทราบกันดีแลววาจำนวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก ซึ่ง

รัฐบาลไทยและทั่วโลกไดตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงมีความพยายาม และมีการรณรงคอยางตอเนื่องใหทุกคนตระหนัก 

เขาใจ และพรอมดูแลผูสูงอายุใหทัดเทียมเชนเดียวกับการดูแลประชากรในกลุมอายุอื่น 

Data Mining คือ การวิเคราะหขอมูลจากขอมูลจำนวนมาก (big data) เพ่ือหาความสัมพันธของขอมูลที่ซอนอยู โดยทำ

การจำแนกประเภท รูปแบบ เชื่อมโยงขอมูลที่มีความสัมพันธกัน และหาความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้น เพ่ือใหไดองคความรูใหม ที่

สามารถนำไปใชประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ เชน ตลาดหลักทรัพย,ทางธุรกิจ, ทางดานการแพทย, ยุทธศาสตรทหาร 

ดังนั้นจากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงจัดทำเปนตัวแบบการประเมินความเสี่ยงพฤติกรรมของการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง เพ่ือตรวจสอบความเส่ียงที่อาจเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และหาทางปองกัน ดูแลรักษาใหคำแนะนำเบื้องตน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงท่ีทำใหเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยเทคนิคเหมืองขอมูล 

 

3. เทคนิคการทำเหมืองขอมูล 

 การทำเหมืองขอมูล คือกระบวนการคนหาสารสนเทศหรือขอความรูที่อยูในฐานขอมูลขนาดใหญที่ซับซอน เพ่ือนํา

ขอความรูที่ไดไปใชประโยชนในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ไดอาจนํามาสรางการพยากรณหรอืสรางตัวแบบสำหรับการจําแนกหนวย

หรือกลมุ หรือแสดงความสัมพันธระหวางหนวยตาง ๆ หรือใหขอสรุปของสาระในฐานขอมูล โดยการทำเหมืองขอมูลมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานหลายขั้นตอนซึ่งตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ  

 CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) เปนกระบวนการมาตรฐานในการวิเคราะห

ขอมูลดานเทคนิคเหมืองขอมูล โดยในกระบวนการ CRISP-DM นี้จะประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. การทำความเขาใจในเรื่องปญหาที่จะทำ (Business Understanding) เปนขั้นตอนแรกสุดในกระบวนการ 

CRISP-DM เปนการทำความเขาใจระบุปญหาหรือโอกาสเชิงธุรกิจ ระบุ output ที่ตองการไดจากการวิเคราะหขอมูลดวย Data 

mining และวางแผนงาน 

   2. การทำความเขาใจกับขอมูลที่จัดเก็บ (Data Understanding) ขอมูลเปนปจจัยที่สำคัญที่สุดท่ีขาดไมไดในการทำ 

Data mining ในข้ันตอนนี้เปนการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของขอมูลถูกตองนาเช่ือถือ ขอมูลที่ไดมีปริมาณมากพอหรือยังและขอมูลที่

ไดมีความเหมาะสม มีรายละเอียดเพียงพอตอการนำไปใชในการวิเคราะห 
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   3. การเตรียมขอมูล (Data Preparation) ขั้นตอนการเตรียมขอมูลเปนข้ันตอนท่ีใชเวลานานท่ีสุด เนื่องจากโมเดล

ที่ไดจากการทำดาตาไมนนิ่ง จะใหผลลัพธที่ถูกตองหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับคุณภาพของขอมูลที่ใชโดยการเตรียมขอมลูน้ัน สามารถแบง

ออกไดเปน 3 ขั้นตอนยอย คือ Data Cleaning, Data Selection และ Data Transformation 

   4. การสรางโมเดล (Modeling) เปนขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคดาตาไมนนิ่ง เชน เทคนคิ Association 

เทคนิคการทำ Clustering และเทคนิคการทำ Classification 

  5. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินหรือวัดประสิทธิภาพของโมเดลวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนกอนหนา

นั้น เปนเพียงการวัดความนาเชื่อถือของโมเดลเทานั้น ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธจากโมเดลวิเคราะห

ขอมูลวาครอบคลมุและสามารถตอบโจทยทางธุรกิจที่ตั้งไวในข้ันตอนแรกหรือไม 

   6. การนำไปใช (Deployment) การนำผลลัพธหรือองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคดาตาไมนนิ่ง

นำไปใชงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 กระบวนการ CRISP-DM 

ที่มา: http://dataminingtrend.com/2014/data-mining-techniques/crisp-dm-example/ 

 เทคนิคตนไมตัดสินใจ เปนเทคนิคท่ีใหผลลัพธในลักษณะของโครงสรางตนไมซึ่งเมื่อมีขอมูลที่ตองการจัดกลุมก็จะนำ

คุณลักษณะตาง ๆของขอมูลน้ันไปเทียบกับเสนทางในตนไมจนกระท่ังคลาสปลายทางซึ่งก็คือกลุมของขอมูลที่เหมือนกันภายใน

ตนไมจะประกอบไปดวยโหนด (node) ซึ่งแต ละโหนดจะมีคุณลักษณะเปนตัวทดสอบก่ิงของตนไม (branch) แสดงถึงคาที่เปนไป

ไดของคุณลักษณะที่ถูกเลือกทดสอบและใบ (leaf) ซึ่งเปนสิ่งที่อยูลางสุดของตนไมตัดสินใจแสดงถึงกลุมของขอมูล (class) ก็คือ

ผลลัพธที่ไดจากการทำนาย โหนดที่อยูบนสุดของตนไมเรียกวาโหนดราก (root node) โครงสรางของตนไมตัดสินใจ 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรางตนไมตดัสินใจ 

ที่มา: http://conference.nu.ac.th/nrc12/downloadPro.php?pID=56&file=56.pdf 
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อัลกอริทึมที่ใชในงานวิจัยมีดังนี้ 

1. J48 เปนอัลกอริทึมในการสรางตนไมตัดสินใจจากกลุมของ ขอมูลฝกสอนโดยใชความถูกตองของแตละคุณลักษณะ

ของขอมูล เพ่ือใชเปนการตัดสินใจแบงกลมุ ขอมูลกลุมยอย ๆ โดยพิจารณาจากคาความแตกตางใน Entropy ผลลัพธจากการเลือก

คุณลักษณะ สำหรับแบงกลมุขอมูล ดวยคา normalized information gain ที่สูงสุดน้ันคือการสรางการตัดสินใจ 

          2. Logistic Model Trees (LMT) เปนการรวมกันของเทคนิคตนไม (Trees) และการถดถอยโลจิสติก (Logistic 

Regression) รายละเอียดศึกษาไดจากเอกสารอางอิง 

          3. Random Tree (RT) เปนการการตดัแตงก่ิงเปนเทคนิคที่โหนดใบที่ไมไดเพ่ิมพลังการเลือกปฏิบัติของตนไมการตัดสินใจ

จะถูกลบออก สิ่งนี้ทำเพ่ือแปลงตนไมที่เฉพาะเจาะจงหรือที่มีขนาดเกินพอดีเปนรูปแบบทั่วไปมากข้ึนเพ่ือเพิ่มพลังในการทำนายใน

ชุดขอมูลที่มองไมเห็น การตัดลวงหนาเปนชนิดของการตัดที่ดำเนินการขนานกับกระบวนการสรางตนไม ในทางกลับกันการตัดแตง

กิ่งจะทำหลังจากกระบวนการสรางตนไมเสร็จสมบูรณ 

          4. Reduced Error Pruning (REPTree) คือเทคนิคที่ใช regression tree logic และสราง Tree หลายๆ ตนท่ีแตกตาง

กัน หลังจากนั้นก็เลือกที่ดีที่สุดจาก Tree ที่สรางท้ังหมดมาเปนตัวแทนของ Tree ทั้งหมด ในการตัดก่ิงใชคา mean square error 

ในการพยากรณเปนพ้ืนฐานการวัด REP Tree เปน Decision Tree ที่มีการเรียนรูและสรางแบบจำลองอยางรวดเร็วบนพื้นฐาน

ของ Information gain หรือ reducing the variance และตัดกิ่งโดยใชการลดขอผิดพลาดในการตัดแตใชไดเฉพาะตัวแปรที่เปน

ตัวเลขเทานั้นมีนักวิจัยจำนวนมากไดนำเทคนิค REP Tree มาใชในการจำแนก 

          5. Random Forest (RF) เปนชุดของการจำแนกประเภทแบบไมตัดแตงก่ิงหรือตนไมถดถอยซึ่งถูกสรางจากการนำขอมูล

ฝกสอนไปสุมเลือกตัวอยางขอมูลและคุณลักษณะขอมูลแลวนำมาสรางเปนตนไมตัดสินใจ ซึ่งมีตัวอยางสวนหนึ่งท่ีไมถูกเลือก เรียก

ขอมูลสวนนี้วา Out-of-Bag (OOB) จะถูกนำมาใชในการทดสอบตนไมตัดสินใจ 

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการทำวิจัยเรื่องตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ขอมูลจากผูสูงอายุในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากทุก ๆตำบล ผูวิจัยตองคนควาขอมูลและความรูที่จะนำมาใชในงานวิจัย มีดังนี้ 1) เก็บชุดขอมูลจาก

แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นมาเก็บขอมูลของกลุมผสููงอายุในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี โดยประกอบดวยขอมูลทั่วไป 15 ขอ 

และมีแบบสำรวจประเมินพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 8 ขอ มีชุดขอมูลทั้งหมด 610 ชุด 2) การเตรียมขอมูลสำหรับ

การทำเหมืองขอมูล 3) พัฒนาตัวแบบการประเมิน 4) การตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแบบ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

ผูสูงอายุในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยสุมกลุมตัวอยางจากทุกตำบล การเก็บรวบรวมขอมูลไดผลการประเมิน

พฤติกรรมความเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลอืดสมองในผูสูงอายุแลวนำท้ังสวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว และสวนที่ 2 แบบประเมินความเส่ียง

ของโรคหลอดเลือดสมองมาสรางตัวแบบในการพยากรณพฤติกรรมความเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ โดยมี

รายละเอียดขอมูลคือ มีจำนวนคุณลักษณะทั้งหมด 23 คุณลักษณะและเมื่อวิเคราะหขอมูลจะพบวามีจำนวนระเบียนที่สมบูรณ

พรอมใชงานทั้งหมด 610 ระเบียน ซึง่คุณลักษณะขอมูลที่ใชปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดขอมูล 

ลำดับ ชื่อคณุลักษณะ คำอธิบาย 

1. เพศ sex 

2. อายุ age 

3. สถานภาพ status 

4. ที่อยูอาศัย homestead 

5. อาชีพ occupation 

6. ระดับการศึกษาสูงสดุที่สำเร็จการศึกษา highest education level graduated 

7. รายไดของครอบครัวตอเดือน average family income per month 

8. ภาวะไขมันในหลอดเลือด Atheroma 

9. เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย having been diagnosed by a doctor 

10. ความถ่ีในการเขารบับริการทางการแพทย frequency of medical services 

11. ประวัติการดื่มแอลกอฮอล alcohol drinking history 

12. ประวัติเคยมีคนในครอบครัวเปนโรคหลอด

เลือดสมอง 

History of having had a family member with a stroke 

13. การไดรับความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือด

สมอง 

gaining knowledge about stroke 

14. น้ำหนัก weight 

15. สวนสูง height 

16. การออกกำลังกาย exercise 

17. อาการออนแรง weakness 

18. การเตนของหัวใจ heartbeat 

19. การสูบบุหรี ่ smoking 

20. โรคหรืออาการแทรกซอน disease / complications 

21. สภาพอารมณจิตใจ emotional state 

22. ความดันโลหิตสูง high blood pressure 

23. เบาหวาน waist 

จากตารางท่ี 1 คุณลักษณะที่ 23 เปนคุณลักษณะที่กลุมของขอมูลที่ใชในการจำแนกขอมูลซึ่งกลุมท่ีแบงไดจากผลตัวแบบ

ประเมินพฤติกรรมความเส่ียงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ แบงออกได 3 กลุม ไดแก 

คลาส A คือ เสี่ยงนอยมากท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  

คลาส B คือ เสี่ยงปานกลางท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  

คลาส C คือ เสี่ยงมากที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วาสนา หนอสีดา วิลาวัณย ชมนิรัตน (2562).งานวิจัยการพัฒนาแนวทางการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผูปวยความ

ดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไมได โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสามพราว โดยใชเครื่องมือในการทำงานวิจัย

ทั้งหมด 5 ชุด คือ ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณมีโครงสราง สำหรับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล สามพราว ชุดท่ี 2 แบบ

สัมภาษณมีโครงสรางสำหรับ ผปูวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันไมได ชุดที ่3 แบบสัมภาษณมีโครงสรางสำหรับผูดูแล

ผูปวย ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันไมได ชุดที่ 4 แนวทางสนทนากลุมสำหรับผูนำชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุข 

และชุดท่ี 5 แนวทางการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลที่ไดจากการวิจัยคือพบวา มีปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลาย

ปจจัย ประกอบดวย 1) ปจจัยดานตัวบุคคล ไมวาจะเปนดานเพศ อายุ ระดับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด ดัชนีมวลกาย โดย

อายุที่มากข้ึนมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด สมองเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในผูที่มีอายุมากกวา 65 ป ดานระดับความดัน

โลหิต พบวาผปูวยมีระดับความดันโลหิต ตอยูในชวง 140/90-159/99 มิลลิเมตรปรอท รอยละ 70 ซึ่ง เพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรค

หลอดเลือดสมองมากกวาคน ปกติที่ไมเปนโรคความดันโลหิตมากถึง 3-4 เทา 

 นางสาวพัสตราภรณ ปญญาประชุม (2559).ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีใชระบบ

เครือขายการสงตอชองทางดวนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โดยใชเครื่องมือในการทำงานวิจัยคือ เปนลักษณะ

ขอมูลสวนบุคคลของผปูวยโรคหลอดเลอืดสมอง ไดแก เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัติโรคประจำตัว และประวัติ

การเปนโรคหลอดเลือดสมอง ผลที่ไดจากการวิจัยคือ การทำแบบประเมิณสอบถามของเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดอยางแมนยำ 

 ดร. พรชัย จูลเมตต สมชาย ตรีทิพยสถิตย และ ฉวีวรรณ ชื่นชอบ (2561).การวิจัยการสรางแรงจูงใจรวมกับการมีสวนรวม 

ของครอบครัวตอพฤติกรรมการดูแลตนเองในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงใน

ชุมชน โดยใชเครื่องมือในการทำงานวิจัยคือ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) เครื่องมือที่ใชในการคัดกรองกลุมตัวอยาง 2) เครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และ 3) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ผลท่ีไดจากการวิจัยคือ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองในการปองกันโรคหลอดเลือด สมองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สราง

แรงจูงใจรวมกับการมีสวนรวมของครอบครัว กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในการ ปองกันโรคหลอดเลือด

สมองสูงกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

6. เคร่ืองมือการวิจัย 

ตัวแบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยประกอบดวยขอมูลทั่วไป 15 ขอ และมีแบบสำรวจ

ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 8 ขอ 

 

7. กลุมเปาหมาย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา กลมุผสููงอายุในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ีโดยคดัเลือกกลุมตวัอยางจากทุกๆ

ตำบล ใหครบจำนวน 610 ชุด 

 

8. การวิเคราะหขอมูล 

 การเตรียมขอมลูกอนท่ีจะสงไปเขาสกูระบวนการหาอลักอริทึมและทำการวิเคราะหการเตรียมขอมลูโดยมีรายละเอียด

ขอมูล จำนวนขอมูลทั้งหมด 610 รายการ จำนวน Attribute ทั้งหมด 23 Attribute มี  Classes ที่กำหนดไวทั้งหมด 3 Classes 

และแปลงเป็นคะแนน ดงันี 
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  คลาส A มคีะแนน 0-4 คือ เสี่ยงนอยมากท่ีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  

  คลาส B มคีะแนน 5-9 คือ เสี่ยงปานกลางท่ีจะเกดิโรคหลอดเลือดสมอง  

  คลาส C มคีะแนน 10-14 คือ เสี่ยงมากที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

 

9. ผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนาตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน

ผสููงอายุ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล เทคนิคการวิเคราะหในงานวิจัยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจและ

นำขอมูล เขาสูกระบวนการจำแนกขอมูลดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจ  ไดแก  J48, LMT, RandomTree, REPTree และ 
RandomForest นำคาความถูกตอง คาความแมนยำ คาความระลึก และคาความถวงดุล เพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแบบไดผล

การดำเนินงาน ดงัตารางท ี2 

ตารางที 2 ค่าเฉลยีผลการจาํแนกประเภทขอ้มลูของอลักอรทิมึแต่ละชนิด 

อลักอริทึม 

(Classify) 

ค่าความถกูต้อง 
(Accuracy) 

ค่าความแม่นยาํ 
(Precision) 

ค่าความระลึก 

(Recall) 

ค่าความถ่วงดลุ  

(F-Measure) 

J48 0.913 0.913 0.913 0.913 

LMT 0.977 0.977 0.977 0.977 

RandomTree 0.684 0.692 0.684 0.686 

REPTree 0.856 0.866 0.869 0.867 

RandomForest 0.869 0.870 0.856 0.841 

 

10. ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยพบวา ในการสรางตัวแบบประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ เพื่อลด

หรือชวยปองกันไมใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยใชตนไมตัดสินใจมีประสิทธิภาพหรือเทคนคิอ่ืนๆ ทางผูวิจัยเห็นวาควรไดรับการ

พัฒนา ดังตอไปนี้ 

10.1 ศึกษาและประยุกตการใชอัลกอริทึมอื่นๆ เพื่อในอนาคตมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือทำการวิเคราะหอีกครั้ง เพื่อให

ไดผลออกมามีความสมบูรณและนาเช่ือถือยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ  
  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองในการทำนายหาชนิดไวน  โดย
ใชเทคนิคเหมืองขอมูล 2 วิธี คือ วิธีตนไมตัดสินใจ และวิธีแบบเบย นำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการ
จำแนกหาตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อใชทำนายหาชนิดของไวน โดยใชขอมูล wine ของเว็บไซต UCI วิเคราะหขอมูล
บนพื้นฐานของวิธี 10-Fold Cross Validation โดยใชโปรแกรม R studio ในการสรางแบบจำลอง ผลการศึกษา
พบวาวิธีตนไมตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหคาความถูกตองเทากับ 98.21% รองลงมาคือวิธีแบบเบยที่ใหคา
ความถูกตองเทากับ 97.54% จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพครั้งนี้ สามารถนำวิธีตนไมตัดสินใจไปใชในการ
ทำนายหาชนิดของไวน 

 

คำสำคัญ: เหมืองขอมูล วิธีตนไมตัดสินใจ วิธีแบบเบย การจำแนกขอมูล ประสิทธิภาพของโมเดล 
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A Comparison of Wine Quality Classification Performance by using Data Mining Techniques 

Jirayu Sitichai1, Kairung Hengpraprohm1 and Supojn Hengpraprohm1 

1Data Science, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University  

Kairung2011.heng@gmail.com 
 

Abstract  
 

The purpose of this research is to compare the efficacy of a model for predicting wine 

using two data mining techniques, namely the decision tree method and the Bayesian method. 

The efficiency of the proper classification model for wine prediction was compared using the wine 

data of the UCI website. Data were analyzed based on the 10-fold cross-validation method using 

R studio for modeling.  

The results showed that the decision tree method was most effective. The accuracy was 

98.21%, followed by the Bayesian method with an accuracy of 97.54% from the results of this 

comparison. 

  

Keywords: data mining, decision tree, naïve bay, classification, accuracy 
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1.บทนำ 
 ไวน เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิตมาจากองุน ตนองุนเปนพืชพันธุไมเลื้อยยที่สังกัดอยูในตระกูล วิติส 

(Vitis) ซึ่งถือเปนพืชไรที่ใชเพาะปลูกที่เกาแกที่สุดในโลก มนุษยรูจักการนำผลองุนมาผลิตเปนไวนยุคตนๆของ
ประวัติศาสตร และยุคตนๆที่มนุษยเริ่มมีอารยธรรม ไวนเริ่มมีบทบาทในกิจกรรมตางๆของมนุษย อยางกวางขวาง 
ทั้งในการฉลองพิธีกรรมทางศาสนาและในเทศกาลรื่นเริงตางๆ โดยถูกกลาวอางวานำไวนเขามาเพื่อเสริมสราง
ความมั่นใจ เพ่ือชำระบาปและเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ไวนหรือเหลาองุนซึ่งผลิตจากผลองุนหรือหรือผลไมมาบีบคั้นจน
ไดน้ำ จากนั้นจึงนำมาหมักใหเกิดปฏิกิริยาและแปรสภาพเปนแอลกอฮอล อีกท้ังยังเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยม
และมีการดื่มกันมาเปนระยะเวลานานนับรอยปแลว ไวนนิยมดื่มควบคูกับอาหารโดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป 
ซึ่งปจจุบันคนไทยนิยมดื่มไวนมากขึ้น ทั้งนี้เรื่องราวพฤติกรรมการดื่มไวนของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องจากวัฒนธรรมแตละเชื่อชาติ อาหารการกิน การดื่มเพื่อใหเขากับอาหาร ภูมิอากาศ และจากการเขา
สังคม หรือเปนความชอบในแตละบุคคล แตอยางไรก็ตามหากด่ืมไวนโดยไมศึกษาคุณลักษณะของไวนแตละชนิดที่
ดื่มก็คงไมแตกตางเหมือนการดื่มเครื่องดื่มอื่นๆ โดยที่ไวนจะมีชนิดรสชาติและประเภทแตกตางหลากหลายกัน
ออกไปเพื่อที่จะตอบสนองตอวัตถุประสงคในการดื่มที่แตกตางกัน ซึ่งในกรณีนี้จะแตกตางจากเครื่องดื่มอื่นๆ เชน 
น้ำอัดลมหรือน้ำผลไมทั่วไป 

 ปจจุบันกลุมผูบริโภคไวนขยายเพิ่มมากขึ้น ทำใหมีหลายประเทศไดผลิตและจำหนายไวนกันมากข้ึน
โดยเฉพาะประเทศไทย ประกอบกับมีรายงานการวิจัยทางการแพทยจากตางประเทศ วาการดื่มไวนในปริมาณที่
เหมาะสมจะชวยเรื่องระบบสูบฉีดโลหิตของรางกาย ทั้งยังชวยลดอัตราการเปนโรคหลอดเลือดและหัวใจ สงผลใหมี
การบรโิภคเพ่ิมมากข้ึน 

 การนำเทคโนโลยีเหมืองขอมูล (Data Mining) มาชวยในการทำนายเพื่อการวางแผนใหตรงกับความ
ตองการใชงาน เปนการนำความรูจากขอมูลที่มีอยูมาใชในการทำนายขอมูลใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการทำ
เหมืองขอมูลคือการกระทำกับขอมูลจำนวนมากเพื่อคนหารูปแบบและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลนั้น ใน
ปจจุบันการทำเหมืองขอมูลไดถูกนำมาประยุกตใชงานหลายประเภท ทั้งในดานธุรกิจที่ชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตรและแพทยรวมทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดนำขอมูลของไวนมาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาหาโมเดลที่สามารถทำนายหาคาความแมนยำ
ที่จะไดไวนตางสายพันธแตปลูกในภูมิภาคเดียวกัน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการจำแนกขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลดวยเทคนิคตนไมตัดสินใจและเทคนิคนาอีฟเบย 

 
3. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3.1.1 เหมืองขอมูล 
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เหมืองขอมูล (Data Mining) คือการคนหาหรือการสกัดความรูจากฐานขอมูลขนาดใหญ กระบวนการที่
กระทำกับขอมูลจำนวนมาก เพื่อคนหารูปแบบแนวทางและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลนั้น โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร สถิติ เพื่อนำความรูที่ไดนั้นมาใชในการแกปญหา วางแผน หรือการดำเนินกลยุทธขอ ง
องคกรใหประสบความสำเร็จสูงสุด ซึ่งการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูลสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
หลักๆ คือ 

1.เทคนิคการเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning) จะเนนที่การพิจารณาขอมูลเปนหลัก เชน 
พิจารณาวาขอมูลมีความสัมพันธกันในลักษณะใดบาง เทคนิคในประเภทนี้จะแบงยอยไดอีกคือ เทคนิคการคนหา
กฎความสัมพันธ (Association Rule) และการแบงกลุมขอมูล (Clustering) 

2.เทคนิคการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) เนนการเรียนรูจากขอมูลที่มีอยูในอดีตเพ่ือ
นำมาสรางโมเดลสำหรับทำนายหรือคาดการณสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถแบงยอยไดอีกคือ การจำแนก
ประเภทขอมูล (Classification) และการประมาณคาขอมูล (Regression) ซึ่งทั้งสองเทคนิคจะมีความแตกตางกัน
ที่คำตอบที่ตองการทำนายซึ่งการจำแนกประเภทขอมูล (Classification) จะทำนายขอมูลที่มีคาเปน Nominal 
เชน เพศชาย เพศหญิง หรือคาที่ไมใชตัวเลขนั้นเอง สวนการประมาณคาขอมูล (Regression) จะใชกับขอมูล
คำตอบที่เปนตัวเลขเทานั้น 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใชเทคนิคการเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) แบบการจำแนกประเภท
ขอมูล (Classification) โดยใชอัลกอริทึมเพ่ือใชทำนายแนวโนมใหแกขอมูลที่ใชทำนาย 

 
3.1.2 วิธีตนไมตัดสินใจ (Decision Tree)  

เปนการนำขอมูลมาสรางแบบจำลองการพยากรณในรูปแบบโครงสรางตนไม สามารถสรางแบบจำลอง
การจัดหมวดหมูไดจากกลุมตัวอยางขอมูลที่กำหนดไวลวงหนา และพยากรณกลุมของรายการที่ ยังไมเคยนำมาจัด
หมวดหมูไดดวยรูปแบบของ Tree  

3.1.3 วิธีแบบเบย (Naïve Bayes) 
คือการทำเหมืองขอมูลที่ถูกสรางขึ้นโดยหลักความนาจะเปน ซึ่งจะใชการวิเคราะหหาความนาจะเปน

ของสิ่งที่ยังไมเคยเกิดข้ึนดวยการคาดเดาจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากอน โดยใชทฤษฎีของ Bayes ในการแกปญหา 
 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
บีสุดา ดาวเรือง และคณะ (2561) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลเพื่อทำนายแขนงวิชา

เรียนของนักศึกษา เปนงานวิจัยเกี่ยวกับปญหาในศึกษาออกกลางคันในเวลาเรียน โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 3 วิธี
คือ ตนไมตัดสินใจ วิธีแบบเบย และวิธีฐานกฎ นำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกหาตัวแบบที่
เหมาะสมเพ่ือใชทำนายแขนงวิชาเรียนที่เหมาะสมกับนักศึกษา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบวาการจำแนก
ประเภทแบบวิธีฐานกฏใหคาความถูกตองที่สุด (78.66) รองลงมาคือวิธีตนไมตัดสินใจ (78.26) และวิธีแบบเบย 
(78.12) 

ทิพยธิดา วงศพิพันธ (2556) การใชเหมืองขอมูลชวยในการตัดสินใจการใชสินเชื่อ เปนงานวิจัยเกี่ยวกับ
ใหบริการรถเชาระยะยาว สัญญาเชาระยะเวลา 3-5 ป และระยะสั้น สัญญาเชาระยะเวลาเปนรายวัน รายสัปดาห 
และรายเดือน โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 3 วิธีคือ ตนไมตัดสินใจ วิธีแบบเบย เพื่อการวิเคราะหขอมูลลูกคาที่มา
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เชารถ เพ่ือชวยการตัดสินใจพิจารณาขอมูลสินเชื่อของลูกคาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงดานหน้ี
สูญในการรออนุมัติใหเชารถยนตตอลูกคาที่ไมเหมาะสม ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบวาการจำแนกวิธี
ตนไมตัดสินใจใหผลลัพธดีที่สุด มีคาความถูกตอง (90.47) 

กมลาสน อุดมล้ำเลิศ และอานนท รุงสวาง (2553) การคัดแยกหมวดหมูเว็บเพจภาษาไทยอัตโนมัติ เปน
งานวิจัยเกี่ยวกับระบบแบงเว็บเพจออกเปนหมวดหมูตามเนื้อหาที่ปรากฏ หรือที่เรียกวา “เว็บไดเร็กทอรี่” (web 
directory) จากการทดลองกับขอมูลทดสอบ 2 ชุด ซึ่งคัดเลือกมาจากเว็บไดเร็กทอรี่ภาษาไทย 5 หมวดหมูหลัก 
ทำใหเห็นวาการลดคณุลักษณะโดยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมจะไมสงผลตอความถูกตองในการจําแนก
หมวดหมู และการลดคุณลักษณะ ประกอบกับการใชตัวคัดแยก Naïve Bayes จะใหคาประสิทธิผลดีที่สุด โดยมีคา
ความถูกตอง (83.4)   

 รัชพล กลัดชื่น และ จรัญ แสนราช (2561) ไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการทำนายและ
คุณลักษณะที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยทำการศึกษาขอมูลนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 5,100 ระเบียน ตั้งแตปการศึกษา 2550 - 2559 9 สาขาวิชา 27 คุณลักษณะโดย
ใชเทคนิคการจำแนกขอมูล 3 เทคนิค ไดแก Decision Tree : J4 8graft, Naïve Bayes แ ล ะ Rule Induction 
พบวาการใชเทคนิค Decision Tree : J48graft ดวยการเลือกคุณลักษณะแบบ Forward Selection และ การ
เลือกคุณลักษณะทั้งหมด มีคาความถูกตองเทากับ 83.08% และ 81.71% ตามลำดับ และทดสอบดวยวิธี T-Test 
พบวาการทดสอบทั้งสองแบบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในครั้งนี้ สามารถนำเทคนิค Decision Tree : J48graft ไปใชในการทำนายผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
และเปนแนวทางในการสอนเสริมหรือแนะแนวใหกับนักศึกษาตอไป  

 สุรวัชร ศรีเปารยะ และสายชล สินสมบูรณทอง (2560) ไดทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจำแนก
กลุมการเปนโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเปนงานวิจัยเกี่ยวการเปนโรคไตเรื้อรัง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของวิธีการจำแนกกลุม โดยเลือกใชวิธีความใกลเคียงกันมากที่สุด วิธีตนไมตัดสินใจ วิธีโครงขาย
ประสาทเทียม วิธีซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน วิธีฐานกฏ  และวิธีแบบเบย ผลที่ไดคือวิธีการจำแนกกลุ มที ่มี
ประสิทธิภาพการจำแนกดีที่สุดคือ วิธีตนไมตัดสินใจ ซึ่งใหคาความถูกตอง คือ 100% และคาความคลาดเคลื่อน
กำลังสองเฉลี่ยคือ 0.0059 
 
5. วิธีดำเนินการวิจัย  

CRISP-DM เปนกระบวนการในการวิเคราะหที่ใชกันอยางแพรหลายซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอนไดแก 
1. Business Understanding เปนขั้นตอนการทำความเขาใจโจทยโดยการวิเคราะหขอมูล 
ไวน (Wine) เปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลทำจากองุนหรือผลไมอ่ืนหมัก สมดุลเคมีธรรมชาติขององุนทำใหมัน

หมักโดยไมตองเพิ่มน้ำตาล กรด เอ็นไซม น้ำหรือสารอาหารอื่น ยีสตบริโภคน้ำตาลในองุนแลวเปลี่ยนเปนเอทา
นอลและคารบอนไดออกไซด พันธุขององุนและสายพันธุของยีสตที่ตางกันทำใหไดไวนคนละแบบ แบบที่รูจักกันดี
เกิดจากอันตรกิริยาที่ซับซอนยิ่งระหวางการเจริญทางชีวเคมีของผลไม ปฏิกิริยาที่เก่ียวของในการหมัก แหลงที่ปลูก 
(terrior) และการระบุแหลง (appellation) 
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 2. Data Understanding เปนขั้นตอนการดูวามีขอมูลอะไรบางที่สามารถนำมาใชในการวิเคราะหของโปร
เจคนี้ไดบางจากการศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และการวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหจาก
ขอมูลที่เลือกมา ดังนี้ 

1) Alcohol 
2) Malic acid 
3) Ash 
4) Alcalinity of ash 
5) Magnesium 
6) Total phenols 
7) Flavanoids 
8) Nonflavanoid phenols 
9) Proanthocyanins 
10)Color intensity 
11)Hue 
12)OD280/OD315 of diluted wines 
13)Proline 

3. Data Preparation เปนขั้นตอนของการเตรียมขอมูลโดยอาจจะเปนการเชื่อมโยงขอมูล (join) สำหรับ
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ดวยโปรแกรม R studio 

4. Modeling เปนขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลโดยการใชเทคนิคตางๆ ของ Data Mining หรือ Machine 
Learning  

การจําแนกประเภทขอมูล เปนขั้นตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล หลังจากทําการเลือก
คุณลักษณะของขอมูลที่มีความเหมาะสมและสอดคลองมากท่ีสุด โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความถูกตองการ
จําแนกประเภทขอมูลของแตละกลุมการทดสอบ โดยใชเครื่องมือ R Studio และ Excel ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ  
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Wine 

5. Evaluation เปนขั้นตอนการวัดผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหวาประสิทธิภาพของโมเดลที่ไดเปน
อยางไร  

6. Deployment เปนขั้นตอนการนำผลลัพธการวิเคราะหที่ไดไปใชงานตอไป เชน เสนอชื่อลูกคาใหกับ
ฝายการตลาดเพื่อทำการติดตอตอไป 
 
6. ผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภท
ขอมูลผลการเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะในการคัดเลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค 2 แบบ คือ Decision 
Tree, Naïve Bayes ดังนี้ 
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ตารางที ่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลโดย เทคนิค 2 แบบ คือ Decision Tree, Naïve 
Bayes จะแสดงในรูปแบบตาราง 

 

Algorithms Accuracy (%) 

Decision Tree 98.21% 

Naive Bayes 97.54% 

 

 
 ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูลโดย เทคนิค 2 แบบ คือ Decision Tree, Naïve 

Bayes จะแสดงในรูปแบบกราฟแทง 
 
7. สรุป อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัย ครั้งนี้โดยพัฒนาและเปรียบเทียบตัวแบบการจำแนกทั้ง 2 เทคนิค ไดแก Decision Tree, 
Naïve Bayes ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพตัวแบบ คือ Decision Tree ซึ่งไดคาท่ีสูงที่สุดจากขอมูล คาความถูก
ตอง(Accuracy) ได 98.21 % จึงสรุปไดวา Decision Tree เปนตัวแบบที่เหมาะสมท่ีสุดที่จะนำมาใชจำแนกขอมูล 
ผลการทดลองใชโปรแกรม R Studio พบวา Decision Tree มีความแมนยำมากท่ีสุด 
 
8. ขอเสนอแนะ  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่ใชโปรแกรม R Studio เพ่ือนำมาประยุกตใชในการจำแนกขอมูล โดยที่มีเครื่องมือ
ตางๆใหเลือกใช อาทิเชน Naïve Bayes, Decision Tree โดยสามารถนำเครื่องมือเหลานี้มาเปรียบเทียบการ
จำแนกเพ่ือหาคาความถูกตองมากท่ีสุด 
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9. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ผศ.ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม อาจารยที่

ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหคำแนะนำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดี
ยิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

อนึ่ง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดี ทั้งหมดนี้ใหแกเหลาคณาจารยที่ได
ประสิทธิประสาทวิชาจนทำใหผลงานวิจัยเปน ประโยชนตอผูที่เก่ียวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด
บิดา มารดา และผูมี พระคุณทุกทาน สำหรับขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียง ผู
เดียว และยินดีที่จะรับฟงคำแนะนำจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนใน การพัฒนางานวิจัยตอไป 
 
10. เอกสารอางอิง  
 
บีสุดา ดาวเรือง จรัญ แสนราช และ อนิราช มิ่งขวัญ .(2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกขอมูล

เพื่อทำนายแขนงวิชาเรียนของนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

ทิพยธิดา วงศพิพันธ (2556) การใชเหมืองขอมูลชวยในการตัดสินใจการใหสินเชื ่อ  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร คณะวิศวะกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย 

กมลาสน   อ ุดมล ้ำ เล ิ ศ  และ  อานนท   ร ุ  งสว  าง .  (2553) .  เร ื ่ อง เต ็มการประช ุมทางว ิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 48: สาขาสถาปตยกรรมศาสตรและวิศวกรรมศาสตร. การคัดแยก
หมวดหม ู  เ ว ็ บ เพจภาษา ไทยอ ั ต โนม ั ต ิ ด  ว ยนาอ ี ฟ เบย .  (น .  5 27  หน  า ) .  กร ุ ง เทพฯ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา;กระทรวงศึกษาธิการ;กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ;กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ;กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ;กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร;สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ;สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. 

รัชพล กลัดชื่น และ จรัญ แสนราช. (2561). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมและการคัดเลือกคุณลักษณะ
ที่เหมาะสม เพื่อการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา . Research Journal 
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การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อสินคาในเครือซุปเปอรมารเก็ตดวยเทคนิคเอไพรออริ 
อรทัย อวนล้ำ1, ไกรุง เฮงพระพรหม1, สุพจน เฮงพระพรหม1 

1สาขาวิชาวิทยาการขอมูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ  
  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหากฎความสัมพันธ เพื่อแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการซื้อสินคาดวย
อัลกอริทึมอพริโอริ ซึ่งเปนเทคนิคในการทำเหมืองขอมูล โดยการศึกษากลุมตัวอยางจากขอมูลรายการคาของ
ซูเปอรมารเก็ตในสหรัฐอเมริกา จำนวน 1000 รายการ ทำการเตรียมและปรับขอมูลเพื่อนำไปคนหากฎ
ความสัมพันธดวยอัลกอริทึมอพริโอริ โดยทำการวิเคราะหขอมูลการขายสินคา แลวพิจารณาวาผูซื้อมักจะซ้ือ
สินคาประเภทใด จำนวนเทาไหร จากนั้นก็นำมาวิเคราะหเพ่ือแบงกลุมลูกคา ในการคนหากฎความสัมพันธของ
ขอมูล ผลการวิจัยปรากฏวาสามารถสรางกฎไดทั้งหมด 9 กฎความสัมพันธและกฎความสัมพันธที่ไดจากการ
วิจัยสูงสุด คือ ถาลูกคาซื้อสินคาหมวดแฟชั่นในปริมาณหกชิ้นและมียอดซื้อ 201 ถึง 400 แสดงวากลุมลูกคา
เปนเพศชาย โดยมีคาความเชื ่อมั ่น (Confidence) สูงส ุดที่ 1 คาสนับสนุน (Support) ที่ 0.009 และ 
คาสหสัมพันธ (Lift) ที ่2.00 

คำสำคัญ: เหมืองขอมูล อัลกอริทึมอพริโอริ ความสัมพันธขอมูลรายการคา  
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A Comparison of Wine Quality Classification Performance by using Data Mining 

Techniques 

Orathai Aualum1, Kairung Hengpraprohm1 and Supojn Hengpraprohm1 

1Data Science, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University  

*kairung2011.heng@gmail.com 
 

Abstract  
 

 The objective of this research is to find relationship rules to segment customers based 

on their purchasing behavior by using the Apriori algorithm. This research studied a sample of 

1000 U.S. supermarket trade items. Data were prepared and adjusted data to find correlation 

rules using the Apriori algorithm by analyzing product sales data and then consider what types 

of purchases shoppers tend to buy and how many then it is analyzed to segment customers 

to find data relationship rules.The results showed that a total of nine relationship rules and 

relationship rules could be created. The highest research was that if a customer bought six 

fashion items and had a purchase of 201 to 400, the customer group was male with the highest 

confidence at 1, support at 0.009, and correlation (Lift) at 2.00. 

Keywords: Data mining, Apriori Algorithm, Data Item Association 
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1. บทนำ  
 ซูเปอรมารเก็ตเปนหนึ่งในธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจการคาปลีก
คาสง เขามามีบทบาทในชีวิตของผูบริโภคอยางมาก โดยเฉพาะในแงปจจัยพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการดำรงชีวิต
และการกินอยู การคาปลีกเปนการขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภคคนสุดทาย (Final Consumers) โดยมี 
"รานคาปลีก"  เปนองคกรสำคัญ รูปแบบการคาปลีก แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การคาปลีกที่ตองอาศัย
หนาราน (Store Retailing) และท่ีไมตองอาศัยหนาราน (Non-store Retailing) อยางไรก็ดี  ทามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจในยุคปจจุบันแนวโนมและทิศทางการแขงขันของธุรกิจคาปลีกสินคาอาหาร  หรือกลุมโกรเซอรี่และ
ซูเปอรมารเก็ต ยังคงอยูทามกลางภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง ในฐานะประเทศท่ีมีผูคารายใหญในกลุมนี้ทำตลาด
อยูหลายราย อาทิ Loblaw, Sobeys, Metro, Walmart, Costco เปนตน รวมทั้งยังตองเผชิญกับคูแขงนอก
อุตสาหกรรม อาท ิAmazon, Instacart.ca ที่เขามารวมแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด โดยนักวิเคราะหมอง
การแขงขันในปจจุบันวาการแขงขันจะเปนการแขงขันกันมากกวาแคเรื ่องราคา เพราะแตละรายตองปรับ  
กลยุทธเพื่อสรางความแตกตาง รวมทั้งสรางความพึงพอใจใหลูกคามากกวาแคเรื่องของคุณภาพสินคา แตรวม
ไปถึงความสะดวก (Convenience) และประสบการณในการจับจาย (Shopping Experience) ไมวาจะเปน
การซื้อผานชองทางออนไลนหรือออฟไลน 
 จากการศึกษาขอมูลรายการคาในเครือซูเปอรมารเก็ตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
โดยทั่วไปประกอบดวยแผนกเนื้อสัตว พืชผักผลไม ผลิตภัณฑนม และขนมปง พรอมกับพื้นที่บนชั้นซึ่งสงวนไว
สำหรับสินคาบรรจุกระปองและสินคาหีบหอ เชนเดียวกับรายการตาง ๆ ที่ไมใชอาหาร เชนผลิตภัณฑทำความ
สะอาด เภสัชกรรม และสินคาเก่ียวกับสัตวเลี้ยง ซุปเปอรมารเก็ตสวนใหญก็จำหนายผลิตภัณฑในครัวเรือนอ่ืน 
ๆ ที่มีการบริโภคอยางสม่ำเสมอ เชนเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ที่ไดรับอนุญาต) อุปกรณการแพทย และเสื้อผา 
และบางรานก็จำหนายผลิตภัณฑที่ไมใชอาหารโดยกวางขวางมากกวาอาหาร ดังนั้นผูประกอบการจะตองเขาใจ
ถึงพฤติกรรมและความตองการ ของกลุมลูกคาเปาหมายที่จะเปนตัวขับเคลื่อนตลาด และสามารถเสนอสิ่งที่
ลูกคาแตละรายตองการไดอยางตรงจุด 

 จากความสำคัญขางตนผูวิจัยจึงตองการศึกษาและวิเคราะหขอมูลรายการคาในเครือซูเปอรมารเก็ต
ของสหรัฐอเมริกา แลวนำมาวิเคราะหหาโมเดลความสัมพันธในการซื้อสินคาดังกลาวเพื่อแบงกลุมลูกคา  
ดวย apriori algorithm เพ่ือนำผลลัพธที่ไดจากความสัมพันธมาใชในการจัดวางสินคาบนชั้นเพ่ือใหลูกคาหยิบ
ซื้อสินคาไดสะดวก หรือนำผลลัพธที่ไดมาใชในการสงเสริมการขายสินคาหรือจักทำแคตาล็อกสินคา 
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2.วัตถุประสงคการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาการสรางแบบจำลองกฎความสัมพันธสำหรับขอมูลรายการคาในเครือซูเปอรมารเก็ตของ
ลูกคา และคาหารูปแบบกฎความสัมพันธของการซ้ือสินคาในซูเปอรมารเก็ตเพ่ือแบงกลุมลูกคาดวย apriori 
algorithm  
  
3.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  3.1 การทำเหมืองขอมูล (Data mining) เปนกระบวนการในการสกัดเพ่ือคนหารูปแบบหรือความรู

จากฐานขอมูลขนาดใหญ เพื่อใหไดสารสนเทศที่นาสนใจที่ไมคาดคิดมากอนและเปนประโยชนมาใช
สนับสนุนการตัดสินใจในองคกร 

  3.2 กฎความสัมพันธ (Association Rule) แสดงความสัมพันธของเหตุการณหรือวัตถุ ที่เกิดขึ้น
พรอมกัน ตัวอยางของการประยุกตใชกฎเชื่อมโยง เชน การวิเคราะหขอมูลการขายสินคา แลวพิจารณา
สินคาที่ผูซื้อมักจะซื้อพรอมกันหรือไม หรือเพื่อหาความสัมพันธที่ซอนเรน เชน ถาพบวาคนที่ซื้อเทปวิดีโอ
มักจะซ้ือเทปกาวดวย เปนตน ในการหากฎความสัมพันธนี้มีเทคนิคอยูหลายวิธี แตที่เปนท่ีนิยมมีสองวิธีคือ 
การใชอัลกอริทึมอพริโอริ ( Apriori Algorithm) กับ อัลกอริทึมเอฟพีโกรธ (FP-Growth Algorithm) 

  กฎความสัมพันธที ่สนใจหรือกฎความสัมพันธที ่แข็งแกรง (strong association rules) คือ กฎ
ความสัมพันธที ่ม ีค าสนับสนุน ( support) และคาความเชื ่อมั ่น (confidence) ผานเกณฑขั ้นต่ำ 
(minimum threshold) ที่ผูวิเคราะหขอมูลกำหนดขึ้นมา 

  3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
บุษราภรณ มหัทธนชัย และคณะ (2559) ทำการศึกษาการหากฎความสัมพันธจากฐานขอมูล

การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอมายเฮลท ของลูกคาโดยใชอัลกอลิทึม เอฟพีโกรท และการแบงกลุมลูกคา
ตามพฤติกรรมการซื้อสินคามายเฮลท โดยเทคนิคอารเอฟเอ็มดวยโปรแกรมแรพพิดไมเนอร : กรณีศึกษาราน
เชนแหงหนึ่ง เปนงานวิจัยการคนหากฎความสัมพันธดวยอัลกอริทึม FP-Growth และจัดกลุมลูกคาตาม
พฤติกรรมการซ้ือสินคา รวมทั้งคนหากฎความสัมพันธของการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ MYHEALTH ของ
แตละกลุมลูกคา โดยใชวิธีการทำเหมืองขอมูล  

ธนะพร ฮองกุล และคณะ (2560) ไดศึกษากฎความสัมพันธของรายวิชาที่มีผลตอการพนสภาพ
นักศึกษาโดยใชอัลกอริทึมอพริโอริ งานวิจัยนี้นำกฎความสัมพันธไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบแนะนำลด
ความเสี่ยงการพนสภาพนักศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวางแผนในการลงทะเบียน
ของนักศึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือคุณภาพการศึกษา  

สุภาพรรณ คงมณีพรรณ (2562) ไดศึกษาการหาความสัมพันธของราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ 
(WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ (NYMEX) ระหวางราคาหุนกลุมพลังงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมัน 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเทคนิคการทำเหมืองขอมูล เปนงานวิจัยที ่นำเสนอและหาคา
ความสัมพันธของราคาน้ำมันดิบ หากน้ำมันดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาปรับเพ่ิมขึ้น จะมีความสัมพันธกับราคา
หุนในกลุมพลังงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการสถานีน้ ำมันปรับเพิ่มขึ้นหรือไม ดวยขั้นตอนวิธี เอฟพี-โกรธ  
(FP-Growth Algorithm)  

นิสานันท พลอาสา (2558) ไดทำการคนหากฎความสัมพันธขอมูลนิสิตใหมเพื่อพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธหลักสูตรออนไลน งานวิจัยนี้นำกฎความสัมพันธมาแกปญหาดานการประชาสัมพันธหลักสูตร 
จากปญหาเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร (แผนพับประชาสัมพันธ) ที่ไมเพียงพอกับผูที่สนใจเขาศึกษา  
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อนันต ปนะเต (2562) ไดศึกษาการสรางแบบจำลองการขายผลิตภัณฑและพยากรณยอดขาย
ประกันชีวิต โดยเทคนิคการทำเหมืองขอมูล กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง เปนงานวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดกลุมลูกคาที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ดวยวิธี Simple K-Means เพ่ือสรางแบบจำลองการหาความสัมพันธ 
(Association Rule) ดวยวิธี Apriori เพื่อใชหาความสัมพันธของการซื้อผลิตภัณฑกับลูกคาแตละกลุม  เพ่ือ
สงเสริมการตลาดและบริการ พรอมทั้งนำตัวแบบ (Model) มาประเมินผลประกอบการจากการพยากรณ
ยอดขาย ที่จะไดรับเพิ่มขึ้นจากการออกกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
  
4. วิธีดำเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้ผูวิจัยทำการวิเคราะหรายการคาของซูเปอรมารเก็ตแหงหนึ่ง เพื่อหากฎความสัมพันธ ของ
การซื้อสินคาเพื่อแบงกลุมลูกคา ดวยอัลกอริทึมอพริโอริ ตามแบบ Cross-industry standard process for 
data mining (CRISP-DM) ซ่ึงเปนกระบวนการมาตรฐานที่ใชสำหรับการทำเหมืองขอมูล เพ่ือทำการวิเคราะห
และนำไปใชประโยชนทางธุรกิจ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. การทำความเขาใจธรุกิจ (business understanding) 
ในการทำความเขาใจธุรกิจนั้น งานวิจัยนี้จะกลาวถึงการหากฎความสัมพันธเพื่อแบงกลุมลูกคา และ

นำไปสูการหากลยุทธในการดำเนินธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (ซูเปอรมารเก็ต) และนำเสนอสินคาที่ตรงความตอง
ตองการของลูกคา 

2. การทำความเขาใจเก่ียวกับขอมูล (data Understanding) 
ขอมูลที่นำมาในการสรางแบบจำลองจะใชขอมูลการซื้อสินคาของลูกคาในเครือซูเปอรมารเก็ต จาก 

www.kaggle.com ซึ่งผูเขียนอนุญาตใหนำขอมูลดังกลาวมาใชในการวิเคราะหได 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลที่ใชวิเคราะห 
ชื่อคอลัมน คำอธิบาย ชนิดขอมูล 

1. Gender เพศประกอบไปดวย เพศชายและหญิง Factor 

2. Member สมาชิก ประกอบดวย ผูที่เปนสมาชิกและไมใชสมาชิก Factor 

3. Category หมวดสินคา ประกอบไปดวย หมวดหนังสือ เสื้อผา แฟชั่น อุปกรณ
ตกแตง ของกินของใช กีฬา 

Factor 

4. Quantity ปริมาณหรือหนวยในการซื้อ Factor 

5. Total ราคารวมที่ลูกคาซื้อสินคา Factor 

6. Payment การชำระเง ิน ประกอบไปด วย การ ด เง ินสด กระเป าสตางค
อิเล็กทรอนิกส 

Factor 

7. Rating ระดับความพึงพอใจตอสินคาและบริการ มี 5 ระดับ Factor 

*เปลี่ยนขอมูลทั้งหมดใหเปนชนิด Factor ทั้งหมด เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห 
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3. การเตรียมขอมูล (data preparation) 
การเตรียมขอมูลเปนการจัดขอมูลเพื ่อใหอยู ในรูปแบบที่สามารถนำไปหากฎความสัมพันธดวย 

โปรแกรมเหมืองขอมูลได การหากฎความสัมพันธจะใชขอมูลการซื้อสินคาในแตละครั้ง โดยดูจากพฤติกกรรม
การซื้อสินคาในแตละครั้งของลูกคาวาสวนใหญลูกคาซื้อสินคาประเภทใด ปริมาณเทาใด และนำไปสรางกฎ
ความสัมพันธเพ่ือแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมในการซ้ือสินคา  

4. การสรางโมเดล (Modeling) 
ขั้นตอนการคนหากฎความสัมพันธระหวางขอมูลเพื่อแบงกลุมลูกคาดวย apriori algorithm มีดังนี ้
1.สรางตัวแปรหนึ่งตัวแปรเพ่ืออานและรับขอมูลท่ีตองการนำเขา และแปลงชนิดขอมูลของทุกคอลัมน

ใหเปน  Factor ทั้งหมด เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห  
sale = read.csv("sales_super.csv", header=T, colClasses="factor") 
str(sale) 
head(sale) 
summary(sale) 
 
2.สรางกฎดวยอัลกอรึทึมอพริโอริ โดยกำหนดใหพารามิเตอร (parameter) มีคาขั้นต่ำ (minlen) 

เทากับ 2 คาสนับสนุน (supp) เทากับ 0.009 คาความเชื่อมั่น (conf) เทากับ 0.9 และกำหนดลักษณะ 
(appearance) จากนั้นตั้งคา rhs = c ("Gender= Female", "Gender = male") เพื่อใหแนใจวาจะมีเพียง 
("Gender= Female") และ ("Gender= Female") เทานั้นทีจ่ะปรากฏใน rhs ของกฎ และเก็บกฎที่ไดไวที่ตัว
แปร rules และประกาศตัวแปร rules_sorted เพื่อเก็บคาสหสัมพันธที่ไดจากการสรางกฎ โดยคาสหสัมพันธ
ที่ไดจะเปนคาท่ีทำการเรียงลำดับเรียบรอยแลว 

library(arules) 
rules = apriori(sale, parameter = list(minlen=2, supp=0.009, conf=0.9), appearance = 

 list(rhs=c("Gender=Male", "Gender=Female"), default="lhs"), control = list(verbose=F)) 
rules_sorted = sort(rules, by="lift") 
inspect(rules_sorted) 
 
3.ลดการซ้ำซอนของกฎ โดยดูวาถากฎขอใดมีคาสหสัมพันธเทากันหรือต่ำกวากฎเดิม จะถือวาซ้ำซอน

และกฎน้ันจะถูกตัดออก 

 subset_matrix = is.subset(rules_sorted,rules_sorted) 
 subset_matrix 
 subset_matrix[lower.tri(subset_matrix, diag=T)] = F 
 subset_matrix 
 redundant = apply(subset_matrix, 2, any) 
 redundant 
 rules_pruned <- rules_sorted[!redundant] 
 inspect(rules_pruned) 
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4.สรางภาพของกฎการเชื่อมโยง โดยประกอบไปดวย พล็อตกระจาย  จัดกลุม กราฟ พล็อตพิกัด
ขนาน 

 interestMeasure(rules_pruned, c("support", "chiSquare", "confidence", 
"conviction",  "cosine", "coverage", "leverage", "lift", "oddsRatio"), sale) 

 library(arulesViz) 
 plot(rules_pruned, jitter = 0) #!redundant 
 plot(rules_pruned, method="grouped") 
 plot(rules_pruned, method="graph") 
 plot(rules_pruned, method="paracoord", control=list(reorder=TRUE)) 
 
5.การวัดประสิทธิภาพของโมเดล (Evaluation) 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกฎความสัมพันธเพื่อแบงกลุมตามพฤติกรรมการซื้อ วัดไดจากคาความ

เชื่อมั่น (confidence) งานวิจัยนี้กำหนดคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต 90% และคาสหสัมพันธ 
(lift) มากกวา 1 ผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา คาความเชื่อมั่น คาสหสัมพันธ เปนไปตามเกณฑที่กำหนด 
ดังนั้นสามารถกลาวไดวา โมเดลของงานวิจัยนี้นาเชื่อถือ 

6.การนำโมเดลไปใชงานจริง (Deployment) 
การวิจัยครั้งนี้นำเทคนิคการทำเหมืองขอมูลมาประยุกตใชในการวิเคราะหหากฎความสัมพันธเพ่ือ

วิเคราะหและแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการซื้อ โดยพิจารณาจาก ประเภทสินคา ปริมาณการซื้อสินคา 
ความพอใจตอสินคา ซึ่งถือวาเปนสวนสำคัญตอธุรกิจ เนื่องจากการทราบความตองการของลูกคาจะทำใหเสนอ
โปรโมชั่นหรือสินคาที่ตรงตามความตองการของลูกคาแตละกลุมได 
 
5. ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหหากฎความสัมพันธเพ่ือแบงกลุมลูกคา จากขอมูลรายการคาของเครือซูเปอรมารเก็ต
ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 1000 รายการ ประกอบไปดวยแอททริบิวทจำนวน 7 แอททริบิวท โดยทำการ
วิเคราะหผานโปรกรม R Studio ดวยอัลกอริทึมอพริโอริ การวิเคราะหจะใชเพศเปนเงื ่อนไขในการหากฎ
ความสัมพันธเพื่อแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการซ้ือสินคา 

เมื่อทำการวิเคราะหทั้งหมด ผลลัพธที่ได คือ ไดกฎความสัมพันธทั้งหมด 9 กฎ ซึ่งกฎท่ีไดทั้งหมดเปน
กฎที่ไมซ้ำกัน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหกฎความสัมพันธจากขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาของลูกคา 
            lhs                           rhs             support confidence coverage   lift  count 

[1] {Category=Fashion,                                                                

     Quantity=6,                                                                      

     Total=201-400}     => {Gender=Male}     0.009  1.0000000    0.009 2.004008     9 

[2] {Member=Yes,                                                                      

     Category=Books,                                                                  

     Quantity=7}        => {Gender=Female}   0.012  1.0000000    0.012 1.996008    12 

 

[3] {Member=Yes,                                                                      

     Quantity=6,                                                                      

     Total=201-400,                                                                   

     Payment=Cash}      => {Gender=Male}     0.011  0.9166667    0.012 1.837007    11 

[4] {Total=401-600,                                                                   

     Payment=Cash,                                                                    

     Rating=3}          => {Gender=Female}   0.010  0.9090909    0.011 1.814553    10 

[5] {Member=Yes,                                                                      

     Category=Clothing,                                                               

     Rating=4}          => {Gender=Female}   0.010  0.9090909    0.011 1.814553    10 

[6] {Quantity=7,                                                                      

     Total=401-600,                                                                   

     Rating=2}          => {Gender=Male}     0.009  0.9000000    0.010 1.803607     9 

[7] {Member=No,                                                                       

     Category=Sporting,                                                               

     Payment=Gpay,                                                                    

     Rating=4}          => {Gender=Male}     0.009  0.9000000    0.010 1.803607     9 

[8] {Member=No,                                                                       

     Total=201-400,                                                                   

     Payment=Cash,                                                                    

     Rating=3}          => {Gender=Female}   0.009  0.9000000    0.010 1.796407     9 

[9] {Member=Yes,                                                                      

     Total=1-200,                                                                     

     Payment=Card,                                                                    

     Rating=5}          => {Gender=Female}   0.009  0.9000000    0.010 1.796407     9 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงกฎความสัมพันธแบบพล็อตกระจาย 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงกฎความสัมพันธแบบกลุม 
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงกฎความสัมพันธแบบกราฟเชื่อมโยง 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงกฎความสัมพันธในรูปแบบพิกัดขนาน 
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6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
 ในการจัดทำวิจัยนี้ ผูวิจัยไดประยุกตใชกระบวนการทำเหมืองขอมูลแบบ CRISP-DM มาเปนแนวทาง
ในการวิจัยเนื่องจากเปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยงานวิจัยนี้ใชวิธีการหาความสัมพันธของสินคาที่
ลูกคาซื้อกับความถี่หรือปริมาณที่ลูกคาซื้อในแตละครั้งเพื่อนำไปประกอบการแบงกลุมลูกคา เพื่อที ่จะ
ตอบสนองและเสนอโปรโมชั่นไดตรงจุด และนำมาซึ่งการเพิ่มยอดขาย โดยเริ่มตั้งแตการทำความเขาใจกับ
วัตถุประสงคทางธุรกิจ ศึกษาถึงเงื ่อนไขขอจำกัดตาง ๆ และสำรวจแหลงที่มาของขอมูลที่จะนำมาศึกษา
รวบรวมขอมูลตาง ๆ เขาดวยกันผลการศึกษาความสัมพันธสำหรับหากฎความสัมพันธ ที่คา confidence 
เทากับ 90% พบ 9 กฎดังนี้ 
 1.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาซื้อสินคาหมวดแฟชั่น จำนวนหกชิ้น 
ที่มียอดรวมระหวาง 201 ถึง 400 ดอลลารสหรัฐ มีโอกาสจะเปนเพศชายถึง 100% 
 2.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคา เปนสมาชิกของซูเปอรมารเก็ต  
ซื้อสินคาหมวดหนังสือ จำนวนเจ็ดชิ้น มีโอกาสจะเปนเพศหญิงถึง 100% 
 3.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาเปนสมาชิกของซูเปอรมารเก็ต  
ซื ้อสินคาจำนวนเจ็ดชิ้น ที่มียอดรวมระหวาง 201 ถึง 400 ดอลลารสหรัฐและจายคาสินคาดวยเงิ นสด 
มีโอกาสจะเปนเพศชายถึง 91% 

4.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาซื้อสินคาระหวาง 401 ถึง 600 
ดอลลารสหรัฐ ชำระดวยเงินสดและประเมินความพึงพอใจระดับ 3 มีโอกาสจะเปนเพศหญิงถึง 90% 
 5.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาเปนสมาชิกของซูเปอรมารเก็ต  
ซื้อสินคาหมวดเสื้อผา และประเมินความพึงพอใจตอสินคาเปนระดับ 4 มีโอกาสจะเปนเพศหญิงถึง 90% 
 6.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาซื้อสินคาจำนวนเจ็ดชิ้น ที่มียอดรวม
ระหวาง 401 ถึง 600 ดอลลารสหรัฐและประเมินความพอใจตอสินคาในระดับ 2 มีโอกาสจะเปนเพศชายถึง 
90% 
 7.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาไมไดเปนสมาชิกของซูเปอรมารเก็ต  
ซื้อสินคาหมวดกีฬา จายคาสินคาดวยกระเปาเงินอิเล็กทรอนิก (Gpay) และประเมินความพึงพอใจตอสินคา
ระดับ 4 มีโอกาสจะเปนเพศชายถึง 91% 
 8.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาไมไดเปนสมาชิกของซูเปอรมารเก็ต  
ซื้อสินระหวาง 201 ถึง 400 ดอลลารสหรัฐ จายคาสินคาดวยเงินสด และประเมินความพึงพอใจตอสินคาระดับ 
3 มีโอกาสจะเปนเพศหญิงถึง 90% 
 9.จากรายการที่ลูกคาซื้อสินคาหนึ่งพันรายการ พบวา หากลูกคาเปนสมาชิกของซูเปอรมารเก็ต  
ซื้อสินระหวาง 1 ถึง 200 ดอลลารสหรัฐ จายคาสินคาดวยการด และประเมินความพึงพอใจตอสินคาระดับ 5 
มีโอกาสจะเปนเพศหญิงถึง 90% 
 นอกจากนี้พบวาทุกความสัมพันธมีคา lift สูงกวา 1 ซึ่งสามารถตีความไดวาสินคา ปริมาณ ยอดรวม 
และระดับความพึงพอใจ มีความสัมพันธกับกลุมลูกคา จากกฎความสัมพันธนี้ สามารถนำไปวางแผนการจัด
โปรโมชั่นทางการตลาด และสามารถใชขอมูลเหลานี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนการตลาด  
ซ่ึงสามารถพิจารณาไดวาการออกโปรโมชั่นครั้งตอไปจะเลือกกลุมเปาหมายใดเปนกลุมเปาหมายแรก 
 จากการวิเคราะหขอมูลรายการคาหาฎความสัมพันธเพื่อแบงกลุมลูกคา ดวยอัลกอริทึมอพริโอริ  
ผานโปรแกรม R Studio จะไดกฎความสัมพันธทั้งหมด 9 กฎ กฎทั้งหมดจะเรียงตามลำดับความนาเชื่อถือ ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบหรือดูความนาเชื่อถือของกฎความสัมพันธไดจาก คาสนับสนุน (support) คาความเช่ือม่ัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

677 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



(confidence) และคา สหสัมพันธ (life) และกฎความสัมพันธที่ไดจากการวิจัยสูงสุด คือ ถาลูกคาซื้อสินคา
หมวดแฟชั่นในปริมาณหกชิ้นและมียอดซื้อ 201 ถึง 400 แสดงวากลุมลูกคาเปนเพศชาย โดยมีคาความเชื่อม่ัน 
(Confidence) สูงสุดที่ 1 คาสนับสนุน (Support) ที ่0.009 และคาสหสัมพันธ (Lift) ที่ 2.00 กลาวไดวาวิจัยนี้
มีความนาเชื่อถือเนื่องจากคาความเชื่อมั่นในกฎความสัมพันธที่ได เทากับ 100% 
 

7. ขอเสนอแนะ  
การศึกษาครั้งนี้ไมมีขอมูลเชิงลึกของกลุมลูกคา ทำใหไมไดมีการวิเคราะหถึง ชื่อสินคา อายุ หรือท่ีอยู 

ซึ่งเปนจุดที่นาสนใจวากลุมคน อายุ หรือสถานที่อยูใด เหมาะกับการขายสินคาประเภทใด2.แนะนำใหทำ
เหมืองขอมูลเพื่อการพยากรณยอดขายตามฤดูกาล เพ่ือทำนายการขายสินคา การสั่งซื้อหรือสำรองสินคา 
 
8. เอกสารอางอิง 
บุษราภรณ มหัทธนชัย; ครรชิต มาลัยวงศ; เสมอแข สมหอม และ ณัฐิยา ตันตรานนท.กฎความสัมพันธของ

รายวิชาที่มีผลตอการพนสภาพนักศึกษาโดยใชอัลกอริทึมอพริโอริ . [ออนไลน].  เขาถึงไดจาก
http://www.cmruir.cmru.ac.th/bitstream/1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 4 4 8 / 1 / Dropout_Mining.pdf.  

วันที่สืบคน 19เมษายน 2564. 

ธนะพร ฮองกุล; สายัณห เทพแดง; สุทธิรักส ศุขเกษม และ พิเชษฐ มาเร็ว.  (2560).  การหาความสัมพันธของ
ราคาน้ำมันดิบดับบลิวทีไอ (WTI Crude) ในตลาดไนเม็กซ (NYMEX) ระหวาง ราคาหุนกลุมพลังงานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจบริการสถานีน้ำมัน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดวยเทคนิคการทาเหมือง
ขอมูล.  วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  ปที ่4 ฉบับที ่1 มกราคม-มิถุนายน : 60-65. 

สุภาพรรณ คงมณีพรรณ.  (2562).  การหากฎความสัมพันธจากฐานขอมูลการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารยี่หอ
มายเฮลท ของลูกคาโดยใชอลักอลิทึม เอฟพีโกรท และการแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการซื้อสินคา
มายเฮลท โดยเทคนิคอารเอฟเอ็มดวยโปรแกรมแรพพิดไมเนอร  : กรณีศึกษารานเชนแหงหนึ ่ง .  
วารสารระบบสารสนเทศดานธุรกิจ (JISB).  ปที ่5 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม : 21-39. 

นิสานันท พลอาสา.  (2558).  การสรางแบบจำลองการขายผลิตภัณฑและพยากรณยอดขายประกันชีวิต 
โดยเทคนิคการทำเหมืองขอมูล กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่ง.  [ออนไลน].  เขาถึงได
จาก :http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5623030243_2805_182

8.pdf. วันที่สืบคน 19เมษายน 2564. 

อนันต ปนะเต.  (2562).  การคนหากฎความสัมพันธขอมูลนิสิตใหมเพื ่อพัฒนาระบบประชาสัมพันธ
ห ล ั ก ส ู ต ร อ อ น ไ ล น .  [อ อ น ไ ล น ] .  เ ข  า ถ ึ ง ไ ด  จ า ก  : 

http://acad.msu.ac.th/file_uploads/researchs/rs-2019-06-12144133.pdf. ว ันที ่ส ืบค น 19
เมษายน 2564. 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

678 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( )

  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

679 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



การพัฒนาแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดนิขาว และทรายละเอียด 
สำหรับทำผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค  1). เพื่อศึกษาอัตราสวนผสมของวัสดสุำหรับนำมาใชในการทำแผนคอรเดียไรท 2). 
เพื่อทดลองใชสวนผสมวัตถุดิบสำหรับนำมาใชในการทำแผนคอรเดยีไรท 3). เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทดสอบวัดความพงึ
พอใจของผูใชแผนคอรเดียไรท เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  เครือ่ง X-ray Fluorescence Spectrometry เครื่องวัดการ
หาคาความแข็งแรง  เครื่องการดูดซึมน้ำ และแบบสอบถาม สถิติทีใ่ชในการวิเคราะห ไดแก  คารอยละ คาการหดตัว คาดูดซมึ
น้ำ และคาความแข็งแรง 

ผลจากการวิเคราะหดินขาวลำปาง จังหวัดลำปาง คณุสมบตัิทางเคมี จำนวน 12 ชนิด มีสารประกอบท่ีเรียงจากมาก
ไปหานอย ดังน้ี แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ 56.20 แมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.32 ซิลิกา (SiO2) รอยละ 
0.10  และคาการสลายตัวของสารหลังจากการเผา  (LOI)  รอยละ 43.70 มีสารประกอบแคลเซยีมประมาณ รอยละ 99.50-
99.80  และมีเหล็กออกไซดเล็กนอย และนำมาใชเปนสวนการทดลองใชสวนผสมวัตถุดิบท่ีนำมาใชในการทำผลิตภณัฑลิ้นเตา
อั้งโลทนความรอนสูง ผลจากการทดลอง จำนวน 5 สูตร พบวา การพัฒนาแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาวและ
ทราย สำหรับทำผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรท สตูรที่มีความเหมาะสมแกการนำไปใชงานมากท่ีสดุ ไดแก สูตรที่ 1 มีอัตราสวน
ผสมดินขาว รอยละ 60  ทรายละเอียด รอยละ 20  น้ำเกลือ รอยละ 20  มีการดูดซึมนำ้ รอยละ 3.57 และคามีความแข็งแรง 
เทากับ 71.62 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร โดยเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซยีส ซึ่งทนความรอนไดมากกวาของเดิมถึง 600 
องศาเซลเซยีส จากนั้นนำผลท่ีผานการทดลองไปทำการวิเคราะห เพื่อสรุปการหาประสิทธิภาพวัดระดับความพึงพอใจของผูใช
ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรท ทนความรอนสูง จำนวน 20 คน มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคา ( X  = 3.72 S.D. = 
0.63)   
 

คำสำคัญ : พัฒนาแผนคอรเดียไรท, วัตถุดิบ, ผลติภณัฑลิ้นเตาอั้งโล, ทนความรอนสูง 
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Abstract 
 
 Objective of this research: 1). To study the mix rate of materials used in the making of cordiaite 
sheets 2). To try out a combination of raw materials that can be used to make Cordierite sheets 3). To 
study the effectiveness of the test to measure the satisfaction of users of Cordia Wright sheets The 
research instruments were X-ray machines, Fluorescence Spectrometry, strength determination machines. 
Water absorption and statistical questionnaires used in the analysis were percentage values, shrinkage 
values, water absorption values, and strength  
 The results from the analysis of Kaolin, Lampang, Lampang Province, 12 chemical properties, with 
descending number of compounds as follows: 56.20% calcium oxide (CaO), 0.32% magnesium oxide 
(MgO), 0.32% silica (SiO2), 0.10% and 43.70% decomposition of the substance after calcination (LOI) 
contains 99.50-99.80% calcium compounds and a small amount of iron oxide and used as a trial part of 
the ingredients used in the production of high heat resistant brazier tongue products The results of the 
experiment, 5 formulas, found that the corradialite plate development By using the saline, kaolin and 
sand parts for making corporaite plate products. The formula that is most suitable for use is Formula 1 
with a mixture of 60 percent kaolin, 20 percent fine sand, 20 percent salt water, and a percent water 
absorption. 3.57 and the value is 71.62 kg/cm2 By burning at 1200 degrees Celsius, which can withstand 
heat up to 600 degrees Celsius more than the original. The results were then analyzed to summarize the 
satisfaction level of the users of the cororite disc products. The number of 20 people had a high level of 
satisfaction (= 3.72 S.D. = 0.63)  
 

Keywords:  Cordia life sheet development,  raw material, byazier tongue products, High heat resistance 
 
บทนำ 

พลังงานท่ีนำมาใชกันทุกวันนี้มีดวยกันหลายชนิด เชน ไฟฟา แก็ส  น้ำมัน ถานหิน และถานก็นับไดวาเปน
พลังงานที่มนุษยเราไดนำมาใชกันมีทั้งของแข็งและของเหลว ตลอดจนเปนแก็สที่ไดมาจากธรรมชาติ ที่นำมาใชใน
ชีวิตประจำวันกันโดยท่ัว ๆ ไป และนับวันจะใชกันเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง เพราะมนุษยเรามีความจำเปนตองนำมาใชในการ
ทำธุรกิจ ท้ังในครัวเรือนและสถานประกอบการ ดังนั้นจึงสงผลทำใหมีคาใชจายกันมากข้ึน และสิ้นเปลืองทำใหเกิดภาวะโลก
รอน โดยเฉพาะสถานประกอบการรายยอยที่ใชพลังงานแลวสิ้นเปลือง คาใชจาย ตอการลงทุน จากการผลิตเตาอั้งโล ท่ีมีขาย
ตามทองตลาดจะใหความรอนต่ำ 500 – 600 องศาเซลเซียส และมีอายุการใชงานต่ำ (สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร, 
มปป., หนา 2) และจากการสัมภาษณ (วิโรจน บุญตอ ผูผลิตเตาอั้งโล, 2563 พฤศจิกายน 30)  ผูที่มีประสบการณเรื่องเตามา
นานกวา 20 ป ไดเสนอแนะและแนะนำนาจะผลิตวัสดุที่ทนความรอนเพื่อประหยัดพลังงานในสถานประกอบรานอาหาร   

ดังนั้นผูวิจัยไดนำขอมลูจากปญหาดังกลาวมาพัฒนาโดยใชวัสดุทองถิน่เปนหลัก เพื่อหาแนวทางพัฒนาเปนนวัตกรรม
ใหมขึ้นมาเพ่ือตอบสนอง เพื่อลดตนทุนการใชเชื้อเพลิงถาน อยางประหยัด  
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จากปญหาขางตน ผูวิจัยจึงไดนำเอาทรายละเอียด ดินขาว และน้ำเกลือ มาผสมรวมกันใหไดสูตรท่ีจะสามารถ
นำมาใชผลิตแผนแผนคอรเดียไรท สำหรับทำผลติภณัฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง เพื่อตองทำล้ินเตาอั้งโล ใหมีอายุการใช
งานท่ียาวนานกวาเดิม สิ่งสำคัญยังสงผลทำใหเกดิภาวะโลกรอนลดนอยลงและสามารถนำมาผลติ เพือ่ทำเปนผลติภณัฑ ท่ี
สามารถจำหนายคูกบัตัวเตาอั้งโลของเดิมที่ทำกันมาชานานแลว ทั้งน้ีจึงไดกำหนดวตัถุประสงคของการวิจัยไว 3 ขอดังนี้  
 
วตัถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอัตราสวนผสมของวสัดุสำหรับนำมาใชในการทำแผนคอรเดียไรท 

2. เพื่อทดลองใชสวนผสมวตัถุดิบสำหรับนำมาใชในการทำแผนคอรเดียไรท 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทดสอบวัดความพึงพอใจของผูใชแผนคอรเดียไรท 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดดำเนินการขั้นตอนดังนี้ 
1. การศึกษาอัตราสวนผสมวัตถดุบิดินขาว สำหรบันำมาใชในการทำการพัฒนาแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ 

ดินขาว และทราย สำหรับทำผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรท ทนความรอนสูง จากนั้นนำมาวิเคราะหคณุสมบัติทางเคมี ตาม
ตัวอยางที่ PKMB-1 ดวยเครื่อง XRF (X-Ray –Fluorescence) โดยผานการพิจารณาโดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 4  ทาน ศูนย
พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมสงเสริมอตุสาหกรรม ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

2. การนำทรายมารอนใหไดขนาดละเอียด ที่เปนตัวอยางมาผานการรอนดวยตะแกรงขนาดเบอร 80 เมชและนำเอา
ผลการวิเคราะหมาจัดลำดับรอยละของสวนผสมท้ังหมดโดยเรียงจากรอยละมากมาหานอยสดุ 

3. รายงานผลการวิเคราะหขอมลูทางเคมี ของดินขาว ตอไป โดยผานตะแกรง 80 เมช พรอมกับนำทรายละเอียด 
และนำเกลือนำมาช่ังใหไดตามสูตรที่กำหนดไว จากนั้นนำมาผสมรวมกันตามข้ันตอนของการเตรียมเนือ้ครอเดียไรต  เพื่อใหได
ดินที่มีคุณสมบตัิทางกายภาพ โดยใชสูตรคำนวณ การหาคารอยละของการดูดซึมน้ำ (Daniel  Rhoder, 1972, p. 200) สูตร
การหาคาความแข็งแรงของแทงทดลอง (Singer Sonja, 1960, p. 200)  จำนวน 5 สูตร มีดังนี ้
ตารางท่ี 1 แสดงสวนผสมสูตรการทำแผนคอรเดียไรท 

สูตรท่ี สวนผสมของสูตรการทำแผนคอรเดียไรท 
ดินขาว ทรายละเอียด น้ำเกลือ รวม 

1 60 20 20 100 

2 50 30 20 100 
3 40 40 20 100 
4 30 50 20 100 
5 20 60 20 100 

 4. จากน้ันนำเอาวัตถุดิบมาช่ังใหไดตามสูตรท่ีคำนวณไว จำนวน 5 สูตร เสรจ็แลวคลุกเคลาใหเขากันดี นำมาเทลงใน
แบบพิมพแทงทดลองใหครบทุกสตูร จากนั้นปลอยทิ้งไวใหแหง และนำไปหาคาทางกายภาพโดยการเผาดวยอณุหภูมิ 1200 
องศาเซลเซยีส 
 5. หลังเผาเสร็จแลวมาคำคิดคำนวณตามสูตรการวดัทางกาย เพื่อหาสูตรท่ีมีความเหมาะสมแกการนำไปใชงาน เพื่อ
ผลิตแผนคอรเดียไรท 

6. ไดแผนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จากน้ันมาทำตนแบบพิมพแผนคอรเดียไรทที่ทำเสร็จแลว และนำยางซิลิโคน
มาสวนผสมกับตัวเรงแข็ง เพื่อทำแบบพิมพแผนคอรเดียไรท โดยใหไดความหนาประมาณ 0.05 เซนตเิมตร  จากนั้นปลอยท้ิง
ไวใหยางซิลโิคนแหงสนิท ใชระยะเวลาประมาณ 3-5 นาที ยางพาราจะเซ็ทตัวหรือแข็งตัว สำหรับทำแบบพิมพยางซิลิโคน (ถา
ใสตัวเรงนอยเกินไปจะแข็งตัวชา แตถาใสมากเกินไปจะแข็งตัวเร็ว ทั้งนี้ควรใสยางซิลิโคน 100 กรัมตอตัวเรง 3 หยด) 

7. จากน้ันก็แกะเอาตนแบบออกจากยางซิลิโคน เราจะไดแบบพิมพยางซิลโิคนตามตนแบบพิมพท่ีมีขนาดสัดสวน
ตามที่ตองการ  

8. การนำเอาสวนผสมมาเทใสลงในแบบพิมพแทงทดลอง ปลอยท้ิงไวเพื่อทำใหรูปทรงผลติภณัฑแหงตอไป 
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9. ไดผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียดสำหรับทำผลติภณัฑลิน้เตาอั้งโลทน

ความรอนสูงที่ข้ึนรูปทรงเสร็จเรยีบรอยแลว 
จากการทดลองหาคุณสมบตัิทางกายภาพ ไดแก รอยละการหาคาการดูดซมึน้ำ และคาความแข็งแรง ของ  

แผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สำหรับทำผลิตภัณฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง  
จำนวน 5 สูตร สรุปไดวา 

สูตรท่ี 4 วัตถุดิบที่นำมาใชในการทดลอง ไดแก 
1. ดินขาว รอยละ   60   
2. ทรายละเอียด รอยละ   20   
3. น้ำเกลือ รอยละ   20   

         รวม รอยละ   100   
 ใส Addition  1. หินแกว รอยละ 10 2. ปูนแคลเซียม รอยละ 10  3. ทัลก รอยละ 5  
 

                                                 
 

                                                  
ภาพที่ 1  วัสดุดิบ แทงทดลองและผลติภณัฑแผนคอรเดียรททนความรอนสูง สตูรท่ี 1 

ที่มา (สฤษณ  พรมสายใจ, 2563) 
10. การนำผลติภณัฑแผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สำหรับทำผลติภณัฑลิ้นเตา

อั้งโลทนความรอนสูง ที่ผลิตไดแลวมาใหผูเช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูใชแผนคอรเดียไรท
ที่ผลิตขึ้นมา โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จำนวน 20 คน ตอไป 

11. การรายงานและสรปุผลกการทดลองตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล                                   

 สูตร คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาการหดตัว, คาการดูดซึมน้ำ, คาความแข็งแรง   
 

ผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหผลการหาคณุสมบตัิของวัตถุดิบท่ีนำมาใชเปนสวนผสมใชในการทำผลิตภณัฑแผนคอรเดีย

ไรท มีดังนี ้
ตอนท่ี 1 ผลจากการวเิคราะหอัตราสวนผสมของวัสดสุำหรับนำมาใชในการทำแผนคอรเดียไรท 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหทางเคมีดินขาว  
สูตรทางเคมี ขื่อทางเคมี รอยละ 

SiO2 ซิลิกา (silica oxide))  74.844 
AI2O3 อลูมินา (alumina oxide)  16.374 
K2O โพแทสเซียมออกไซด (potassium oxide) 3.223 
Na2O โซเดียมออกไซด (sodium oxide) 1.185 
Fe2O3 เหล็กออกไซด (ion oxide) 0.808 
MgO แมกนีเซียมออกไซด (magnesia oxide) 0.140 
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สูตรทางเคมี ขื่อทางเคมี รอยละ 
CaO แคลเซียมออกไซด (calcia oxide) 0.125 
MnO2  แมงกานีสออกไซด (manganese oxide) 0.111 
P2O5 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (phosphorus pentoxide) 0.019 
TiO2 ไททาเนียออกไซด (titania oxide)) 0.062 
LOI คาการสลายตัวของสารหลังจากการเผา  (loss on Ignition) 0.125 
จากตารางที่ 2 สรุปไดวา  ผลจากการวิเคราะห คณุสมบัติวัตถุดบิดนิขาว ท่ีนำมาใชเปนสวนผสมในการทำผลิตภณัฑ

แผนคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายสำหรับทำผลิตภณัฑลิ้นเตาอ้ังโลทนความรอนสูง พบวา ดินขาว  
จังหวัดลำปาง  คุณสมบัติทางเคมโีดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ซิลิกา (SiO2) รอยละ 74.844 อลูมินา (AI2O3) รอยละ 
16.374 รองลงมา คือ โพแทสเซียมออกไซด (K2O) 3.223  โซเดียมออกไซด (Na2O) 1.185 เหล็กออกไซด  (Fe2O3) รอยละ  
0.808 เแมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.140 แคลเซยีมออกไซด (CaO) รอยละ0.125 แมงกานีสออกไซด (MnO2) รอย
ละ 0.111 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) รอยละ 0.019 ไททาเนียออกไซด  (TiO2) รอยละ0.062  และคาการสลายตัว
ของสารหลังจากการเผา  (LOI) รอยละ 43.75   
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห การทดลองใชสวนผสมของวัตถุดิบที่นำมาใชในการทำผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรท  
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหทางกายภาพแผนคอรเดียไรท 

สูตร
ที ่

สวนผสมของสูตรการทำแผนคอรเดียไรท ผลการวิเคราะหทางกายภาพ 

ดินขาว ทราย
ละเอียด น้ำเกลือ รวม คาการหดตัว คาการดูดซึมน้ำ คาความ

แข็งแรง 
1 60 20 20 100 6.39 3.57 132.24 
2 40 30 20 100 5.81 6.89 84.91 

3 40 40 20 100 5.29 3.22 79.91 

4 20 50 20 100 4.06 3.03 56.79 

5 20 60 20 100 1.74 3.22 48.92 

จากตารางที่ 3 สรุปไดวา การใชตวัอยางแบบเจาะจง (purpposive  sampling) โดยการกำหนดจุดจากตาราง
สามเหลี่ยมดานเทาและการอานคาสูตรการทดลอง นำมาจำนวน 5 สูตร (Singer Sonja, 1960, p. 328) ซึ่งมผีลจากการ
ทดลองใชสวนผสมวัตถุดิบที่นำมาใชในการทำผลิตภัณฑแผนคอรเดยีไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายสำหรับทำ
ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรททนความรอนสูง จำนวน 5 สูตร พบวา จากการวิเคราะหผลทางกายภาพ และทางเคมี ผลติภณัฑ
แผนคอรเดียไรท โดยใชสวนผสมน้ำเกลือ ดินขาว และทราย สำหรบัทำผลติภณัฑแผนคอรเดยีไรททนความรอนสูง คือ สตูรที่ 
1  มีความเหมาะสมแกการนำไปใชงานมากท่ีสุด ซึ่งมีอัตราสวนผสมดินขาว รอยละ 60 ทรายละเอียด รอยละ 20 น้ำเกลือ 
รอยละ  20 คาการหดตัวรอยละ 6.39 คาการดูดซึมน้ำ รอยละ 3.57 และคาความแข็งแรง 132.24 กิโลกรมัตอตาราง
เซนติเมตร 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการทดสอบวดัความพึงพอใจของผูใชแผนคอรเดียไรท 
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถามของผูใชผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรท 

รายการ จำนวน รอยละ 
1. เพศ 
                   ชาย 
                   หญิง 

 
15 
5 

 
75 
25 

  2. อายุ 
                   ต่ำกวา 30  ป 
                   31 – 40  ป 

 
8 
5 

 
40 
25 
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รายการ จำนวน รอยละ 
                   41 – 50  ป 
                   51  ปข้ึนไป 

5 
2 

25 
10 

  3. การศึกษา 
                ต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา 
     ปริญญาตรี หรือ สูงกวาปรญิญาตร ี

 
5 
10 
5 

 
25 
50 
25 

  4. ประสบการณ  
                ต่ำกวา 5 ป 
                5 ปข้ึนไป 

 
12 
8 

 
60 
40 

จากตารางที่ 4 สรุปไดวา จากจำนวนผูตอบแบบสอบถามน้ี เปนผูเชี่ยวชาญทางดานการใชเตา การเผาเตา และ
กลุมสนใจเตาและผูผลิตเตาจำหนาย โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะท่ีมีประสบการณ  5 ปข้ึนไปจำนวน 20 คน โดย
จำแนกเปนเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75เพศหญิง จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 และอายุต่ำกวา 30  ป 
จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40  อายุ 31-40 ป จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 อายุ 41-50  ป จำนวน 5 คน  คิดเปนรอย
ละ 25 อายุ 51 ปข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 สวนการศกึษาอยูในระดับตำ่กวามัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 
จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 และระดับปริญญา
ตรี หรือ สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25   และประสบการณ หรือความชำนาญในการทำเตาท่ีตำกวา 5 ป 
จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60  และมากกวา 5 ปข้ึนไป จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40   
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูใชผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรท 

ขอที ่ รายการ ระดับการแปลผล 
X  S.D. 

1 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีนำ้หนักเบา 4.35 0.57 
2 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีความคงทนและแข็งแรง 4.60 0.49 
3 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดสะดวกในการขนสงเคลื่อนยาย 4.35 0.73 
4 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดสะดวกในการติดตั้ง 4.70 0.56 
5 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีความปลอดภัยในการใชสอย 4.75 0.43 
6 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีระบายความรอนไดดี 4.35 0.73 
7 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีความทนไฟสูง 4.60 0.49 
8 ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทมีความสวยงาม 4.50 0.50 
 สรุปโดยภาพรวม 4.52 0.56 

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา ระดับความพึงพอใจของผูใชผลิตภณัฑผลติภัณฑแผนคอรเดยีไรท โดยใชสวน ดินขาว และ
ทรายละเอียด น้ำเกลือ สำหรับทำผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรท ทนความรอนสูง พบวา ความตองการคุณสมบัติของวัตถุดิบที่
ใชในการทำ ผลิตภัณฑแผนคอรเดีย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีความปลอดภยัในการ
ใชสอย มีคา ( X  = 4.75  S.D. = 0.43)  ผลิตภัณฑแผนคอรเดยีไรทที่ไดสะดวกในการติดตั้ง มีคา ( X  = 4.70  S.D. = 0.56) 
ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรทที่ไดมีความทนไฟสูง มีคา ( X  = 4.60  S.D. = 0.49)  ผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีความคงทน
และแข็งแรง มีคา ( X  = 4.60 S.D. = 0.49) ผลิตภัณฑแผนคอรเดยีไรทมีความสวยงาม มีคา ( X  = 4.52  S.D. = 0.56)  
ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรทที่ไดมีระบายความรอนไดดี มีคา  ( X  = 4.35  S.D. = 0.73)  ผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรททีไ่ด
สะดวกในการขนสงเคลื่อนยาย มคีา ( X  = 4.35  S.D. = 0.73)  ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีน้ำหนกัเบา มีคา  ( X  = 

4.35  S.D. = 0.57)  สรุปโดยภาพรวม ระดบัความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรท จำนวน 8 ขอ มีคา ( X  = 
4.2S. S.D. = 0.56) 
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การอภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศกึษาอัตราสวนผสมของวัสดุสำหรับนำมาใชในการทำแผนคอรเดียไรท  ผลจากการ
วิเคราะหทางเคมีดินขาวซ้ือมาจากหางสวนสวนจำกดั  ดินขาว ลำปางอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  พบวา ดินขาว  
คุณสมบัติทางเคมี (chemical property) ตามตัวอยางที่ PKMB-1 การวิเคราะหหินออนดวยเครื่อง XRF (X-Ray –
Fluorescence) โดยมีสารประกอบท่ีมีมีคุณสมบัติทางเคมีโดยเรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี ซิลิกา (SiO2) รอยละ 74.844 อลู
มินา (AI2O3) รอยละ 16.374 รองลงมา คือ โพแทสเซียมออกไซด (K2O) 3.223  โซเดียมออกไซด (Na2O) 1.185 เหล็ก
ออกไซด  (Fe2O3) รอยละ  0.808 เแมกนีเซียมออกไซด (MgO) รอยละ 0.140 แคลเซียมออกไซด (CaO) รอยละ0.125 
แมงกานีสออกไซด (MnO2) รอยละ 0.111 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด (P2O5) รอยละ 0.019 ไททาเนียออกไซด  (TiO2) 
รอยละ 0.062  และคาการสลายตวัของสารหลังจากการเผา  (LOI) รอยละ 43.75  ซึ่งมีความสอดคลองกับการรายงาน
ลักษณะธรณีวิทยาแหลงแรธาตุ, 2553, หนา 1 อางในสุทธินี โฆษิตานนท (2554, หนา 19) 

วัตถุประสงคขอท่ี  2 เพือ่ทดลองใชสวนผสมวัตถุดิบสำหรบันำมาใชในการทำแผนคอรเดียไรท 
ผลจากการทดลองหาคุณสมบัติทางกายภาพการทำแผนคอรเดียไรท ตามอัตราสวนผสมที่กำหนดไว  พบวา ผลจารการทดลอง
การทำลิ้นเตาอ้ังโล จำนวน 5 สตูร วิเคราะหผลโดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน สูตรที่มีความเหมาะสมแกการนำไปใชงานมาก
ที่สุดไดแก สูตรท่ี 1 มีอัตราสวนผสม คือ  ดินขาว รอยละ 60 ทรายละเอียด รอยละ 20   น้ำเกลือ รอยละ  20  มีคาการหด
ตัวรอยละ 6.39 การดูดซมึน้ำรอยละ 3.57และคามีความแข็งแรง เทากับ 71.62 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ รณฤทธิ์  ฤทธิมนตรี (2552, หนา บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาอิฐซีเมนตเยื่อกระดาษ  
พบวา การศึกษานี้สดัสวน ซเีมนต 1 สวน เยื่อกระดาษ 1.25 สวน แรงอดัขึ้นรปู 15 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เหมาะท่ีจะนำมา
ทำอิฐซีเมนตเย่ือกระดาษมากที่สดุ ซึ่งมีความหนาแนน 796.33 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร มคีาความตานทานแรงอัดตั้งฉากกับ
แรงข้ึนรูป 27.44 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร มีคาการดดูซึมนำ้ 466 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร จากผลการทดลอง อิฐซีเมนต
เยื่อกระดาษท่ีได ใหผลดีในแงของท้ังคาความหนาแนนและคาการดดูซึมน้ำ ซึ่งผานเกณฑมาตรฐาน มอก. 2505-2541 ช้ัน 
คุณภาพ 4 สวน คาความตานทานแรงอัดไมผานเกณฑมาตรฐาน มอก. 2505-2541  

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทดสอบวัดความพึงพอใจของผูใชแผนคอรเดียไรท 
พบวา จำนวนผูตอบแบบสอบถามนี้ เปนผูเชี่ยวชาญทางดานการใชเตา การเผาเตา และกลุมสนใจเตาและผูผลิตเตาจำหนาย 
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะท่ีมีประสบการณ  5 ปข้ึนไปจำนวน 20 คนเปนเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 
เพศหญิง จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 และอายตุ่ำกวา 30  ป จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40  อายุ 31-40 ป จำนวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 25 อายุ 41-50  ป จำนวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 25 อายุ 51 ปข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 
สวนการศึกษาอยูในระดับต่ำกวามธัยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทา จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50 และระดับปริญญาตรี หรือ สูงกวาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
25 และประสบการณ หรือความชำนาญในการทำเตาท่ีตำกวา 5 ป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60 และมากกวา 5 ปข้ึนไป 
จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรทที่ไดมีความปลอดภัยในการใช
สอย มีคา ( X  = 4.75  S.D. = 0.43)  ผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรทที่ไดสะดวกในการติดตั้ง มีคา ( X  = 4.70  S.D. = 0.56) 
ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรทที่ไดมีความทนไฟสูง มีคา ( X  = 4.60  S.D. = 0.49)  ผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีความคงทน
และแข็งแรง มีคา ( X  = 4.60 S.D. = 0.49)  ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทมีความสวยงาม มีคา ( X  = 4.52  S.D. = 0.56)  
ผลิตภณัฑแผนคอรเดยีไรทที่ไดมีระบายความรอนไดดี มีคา  ( X  = 4.35  S.D. = 0.73)  ผลิตภณัฑแผนคอรเดียไรททีไ่ด
สะดวกในการขนสงเคลื่อนยาย มคีา ( X  = 4.35  S.D. = 0.73)  ผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรทที่ไดมีน้ำหนกัเบา มีคา  ( X  = 

4.35  S.D. = 0.57)  สรุปโดยภาพรวม ระดบัความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑแผนคอรเดียไรท จำนวน 8 ขอ มีคา ( X  = 
4.2S. S.D. = 0.56) ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิรา  รมโพธิ์ (2552, หนา บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชผลิตภณัฑประติมากรรมโดยภาพรวม อยูในระดบัมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจจากผูใช
ผลิตภณัฑประติมากรรมดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผลิตภัณฑประติมากรรมที่ไดมีน้ำหนักเบาความ ผลิตภัณฑประติมากรรม
ที่ไดมีความคงทน ผลติภณัฑประตมิากรรมที่ไดมีความปลอดภยัในการใชสอยและผลิตภณัฑประติมากรรมท่ีไดมีจดุอิ่มตัวของ
วัตถุดิบ มีความพึงพอใจจากผูใชผลิตภณัฑประตมิากรรมลำดับรองลงมา ไดแก  ผลิตภณัฑประตมิากรรมท่ีไดสะดวกในการ
ขนสงเคลื่อนยายผลิตภัณฑประตมิากรรมที่ไดสะดวกในการติดตั้งและผลิตภัณฑประติมากรรมทีไ่ดมกีารดูแลรักษา ซอมแซม
งาย 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการที่จะนำผลการวิจัยไปใช 
จากการวิจัย เร่ือง การทดลองหาอัตราสวนผสมระหวาง ทราย  ผงหินออน ปูนซีเมนต เพื่อทำผลิตภณัฑทำแผน

คอรเดียไรท  สำหรับอุปกรณเตาเผาตาง ๆ  ท้ังนี้เพื่อตองการใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการวิจัย จึงเสนอแนะไวดังตอไปนี ้
1. ใชสำหรับงานประเภทประติมากรรมไดเปนอยางดี และยังสามารถทำผนังบานภายนอกเพ่ือใหมีความสวยงาม

ตามที่เราตองการ 
2. ใชผสมเปนสวนผสมในการทำงานประเภทประติมากรรมปูนปน 
3. ใชทำอิฐปูพ้ืนสำหรับทางเดินเทา  
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับวัตถุดิบประเภทนี้ไดอยางละเอียดโดยเฉพาะทางเคมีและทางกายภาพ เพราะวัตถุดิบ

แตละทองถิ่นจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันออกไป จึงมีความจำเปนตองทดลองกอนนำมาใชงานทุกครั้ง 
2. ควรหาแหลงวัตถุดิบประเภทดินเหนียวในทองถิ่นที่อยูในจังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อนำมา ใชทำผลิตภัณฑ

ประเภทอ่ืน ๆ  
3. ถาตองการเอาปูนซีเมนตออกจากสวนผสมก็สามารถทำไดโดยใชวัตถุดิบตัวอื่นมาทดแทนเพ่ือใช ทำเปน

สวนผสมเคลือบเซรามิกสประเภทตาง ๆ ได  
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาอัตราสวนผสมระหวาง ทรายละเอียด  ดินขาว  น้ำเกลือ และเพิ่มสารประกอบปูนขาว ผสมกับ หินกาก
เพชร ตามอัตราสวน รอยละ 10  เพื่อทำผลิตภณัฑคอรเดียไรท โดยใชสวนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สำหรับทำ
ผลิตภณัฑลิ้นเตาอั้งโลทนความรอนสูง ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนตามวัตถุประสงคของการวิจัย ที่กำหนดไวทุกประการ 
ผูวิจัยจึงขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญและขอมอบความดีทั้งหมด ใหแกคุณพอ - คุณแม  คุณครู - อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่
ไดใหความรูแกผูวิจยัทุกทาน  ตลอดจนครอบครัว พรมสายใจ ที่คอยใหกำลังในการทำงาน จนทำใหผลงานวิจัยเลมนี้ สำเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวทุกประการ  
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การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองน่ึงลูกประคบแบบพกพา 

อภิชาต โชติชื่น1* และ วนิดา โนรา1 

1สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทายเขตเชียงใหม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email apichart.cm@gmail.com  

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องนึ่งลูกประคบสมุนไพรแบบพกพา ใหมีขนาดเล็ก สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาการทำงานได โดยออกแบบเปนระบบกึ่งเปดกึ่งปด ใหมีชองวางสำหรับใสลูกประคบตรงกลาง

เพ่ือใหไอน้ำรอนสัมผัสกับตัวลูกประคบโดยตรง ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณของน้ำ และระยะเวลาในการน่ึง กรณี

ที่ไมมีภาระงาน และมีภาระงานคือลูกประคบขนาด 200 กรัม ใชปริมาณน้ำ 500 mL และ 700 mL อุณหภูมิเริ่มตนของน้ำตั้งแต 

10 o C ถึง 80 o  C บันทึกเวลาถึงจุดเดือด พบวาท่ีปริมาณน้ำ 500 mL ไมมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุดเดือดคือ 6 นาที 45 วินาที 

ถึง 1 นาที 33 วินาที เมื่อมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุดเดือด 7 นาที ถึง 1 นาที 57 วินาที ท่ีปริมาณน้ำ 700 mL ไมมีภาระงาน 

ระยะเวลาถึงจุดเดือด คือ 9 นาที 52 วินาที ถึง 2 นาที 18 วินาที และเมื่อมีภาระงานเปน 8 นาที 57 วินาที และ 2 นาที 1 วินาที  

แสดงใหเห็นวาเมื่อใชน้ำ 500 mL ทั้งกรณีไมมีภาระงาน และมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุดเดือดของน้ำไมแตกตางกัน ขึ้นกับ

อุณหภูมิเริ่มตนของน้ำ แตเมื่อใชน้ำ 700 mL พบวาการเพิ่มภาระงานทำใหระยะเวลาถึงจุดเดือดลดลง เครื่องนึ่งลูกประคบ

สมุนไพรแบบพกพาที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีความเหมาะสมสำหรับการใชนึ่งโดยไมปดฝาภาชนะในกรณีใชน้ำไมเกิน 500 mL 

คำสำคัญ: จุดเดือด, เครื่องนึ่ง, ลูกประคบ 
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Abstract 

This research aims to design and develop the portable herbal compress steaming machine to be small 

size, portable, and can control the temperature and working time. It is designed as a semi-open system by the 

middle space for inserting the herbal compress, that contacts with the hot stream, directly. The temperature 

(10 c to 80 c) and amount of water (500 mL and 700 mL), and steaming time period were studied as 2 cases: 

no workload, and the workload was a 200-gram herbal compress. It was found that at 500 mL of water without 

workload, the time to the boiling point was 6 min 45 sec to 1 min 33 sec. When there is workload, the time to 

the boiling point was 7 min to 1 min 57 sec. At 700 mL of water without workload, the time to the boiling point 

is 9 min 52 sec to 2 min 18 sec. And when added workload, time was 8 min 57 sec to 2 min 1 sec. there was 

demonstrated that when using 500 mL of water with and without workload, the time to reach the boiling point 

was not different, that depends on the initial temperature of the water. However, when using 700 ml of water, 

it was found that adding the workload decreased the time to boiling point. The developed portable herbal 

compress streaming machine is suitable for steaming without the lid of the container when using a limit to 500 

mL of water. 

Key words: Boiling point, Steaming machine, Herbal compress ball 

 

1. บทนำ 

 การประคบสมุนไพรเปนหนึ่งในวิธีการรักษาอาการปวดทางระบบกลามเนื้อและกระดูกของศาสตรการแพทยแผนไทย 

โดยการนำสมุนไพร เชน ไพล ขมิ้น ตะไคร ผิวมะกรูด ใบมะขาม และสมุนไพรอื่น ๆ สามารถใชไดทั้งสมุนไพรสดและสมุนไพร

อบแหง มาหอดวยผา มัดเปนลูก นำไปน่ึงใหรอน แลวทำการนาบ หรือกดคลึงบริเวณท่ีมีอาการปวด อากัปกริยาที่นาบหรือกดคลึง

สมุนไพรหอผาเปนลูกลงบนผิวหนังตามสวนตาง ๆ ของรางกายนั้น เรียกวาการประคบ จึงเรียกการบำบัดประเภทนี้วา การประคบ

สมุนไพร (สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) ดวยอาศัยฤทธิ์ของยาสมุนไพรในลูกประคบหลากชนิด 
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รวมกับความรอนจากลูกประคบ จึงชวยใหกลามเนื้อคลายตัว ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลดการอักเสบ และบรรเทาอาการปวด

กลามเนื้อได (โรงเรียนอายุรเวทธำรงฯ, 2552) 

การใหความรอนลูกประคบสมุนไพรโดยทั่วไปใชวิธีการนึ่งดวยภาชนะในครัวเรือน เชน หมอตมน้ำ หมอหุงขาว หมอ

ไฟฟา โดยใชภาชนะที่มีลักษณะเปนหมอนึ่ง หรือซึ้งน่ึงอาหาร มีทั้งระบบใหพลังงานความรอนดวยไฟฟา หรือแกสหุงตม การนึงแต

ละครั้งจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาที เมื่อลูกประคบรอนแลวจึงนำไปใชงาน ลูกประคบที่ถูกนึ่งดวยไอน้ำทั้งลูกนั้น ทำใหสวนท่ี

เปนดามจับมีการสะสมความรอนมากกวาบริเวณอื่น ๆ ผูใชงานตองใชผารองจับเพื่อปองกันความรอน และใชลูกประคบสวนที่หอ

ตัวยาสมุนไพรสัมผสักับทองแขน หรือหลังมือของผูทำการประคบเพื่อทดสอบความรอนกอนนำไปใชงานเสมอ ทุกครั้งในการนึ่งตอง

ปดฝาภาชนะเพื่อควบคุมอุณหภูมิความรอนใหคงที่ และตองนึ่งลูกประคบทีละจำนวนมาก ๆ การนึ่งลูกประคบแบบทั่วไปไม

สามารถนึ่งไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา กรณีที่นำลูกประคบไปใชงานเมื ่ออุณหภูมิลูกประคบเริ่มเย็นลงจะตองนำกลับมาเขา

กระบวนการน่ึงใหมดวย  

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาปญหาของผูใชการนึ่งลูกประคบแบบทั่วไป คือ ตองปดฝานึ่งทุกครั้ง ไมสามารถนึ่งได

อยางตอเนื่อง และเมื่อนึ่งแลวลูกประคบมีการสะสมอุณหภูมิที่ดามจับสูง จึงไดออกแบบเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา โดยการ

พัฒนาใหมีขนาดเล็ก สามารถปรับอุณหภูมิความรอน ตั้งเวลาการทำงาน และมีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร รวมถึงออกแบบ

ลักษณะของเครื่องนึ่งใหมีการสะสมความรอนเฉพาะตัวลูกประคบ ทำใหสะดวกตอการใชงาน ประหยัดเวลาในการนึ่ง สามารถนึ่ง

ไดอยางตอเนื่องโดยไมตองปดฝา และไดไอน้ำที่มีอุณหภูมิสม่ำเสมอเพ่ือใหการนึ่งลูกประคบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื่อสรางเครื่องนึ่งลูกประคบรอนแบบพกพา ปรับอุณหภูมิ และตั้งระยะเวลาในการทำงานได 

2.2. เพ่ือศึกษาอุณหภูมิความรอนที่เหมาะสมสำหรับการน่ึงลูกประคบแบบพกพา 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  

กระบวนการวิจยัมีวิธีการดำเนินการตามลำดบัขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา โดยศึกษากระบวนการน่ึงลกูประคบ การออกแบบ

และสรางเครื่องน่ึงลูกประคบแบบพกพา จากนั้นทดลองและเก็บผลคาอุณหภูมิน้ำที่ใชในการนึ่ง และสรุปผลการทดลอง 

3.2 การออกแบบเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา ใชหลักการการเคลื่อนที่ของความรอน (Heat transfer) โดยการสราง

หมอตมน้ำ ไอน้ำที่เกิดจากการเดือดของน้ำ จะลอยตัวไปสัมผัสกับลูกประคบจนเกิดการถายเทความรอนท่ีลูกประคบ ออกแบบโดย

ใชการทำงานดวยระบบไฟฟา มีแหลงกำเนิดความรอนดวยขดลวดใหความรอน (Heater) (พันธศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ, 2538; วริวทธิ์ 

อึ้งภากรณ และ ชาญ ถนัดงาน, 2546) ควบคุมอุณหภูมิดวยเทอรโมสตัท (Thermostat) สามารถปรับอุณหภูมิความรอน ตั้งเวลา

การทำงาน (Time Delay) และมีระบบปองกันไฟฟาลัดวงจร (Fuse) ดังแสดงในภาพที่ 1 ตัวหมอตมไอน้ำถูกออกแบบใหวางอยู

บริเวณตำแหนงกึ่งกลางเครื่องนึ่งลูกประคบ บริเวณดานบนของเครื่องใหมีชองทออุณหภูมิความรอนเปดใชสำรับวางลูกประคบให

สัมผัสกับไอน้ำรอนโดยไมตองมีฝาปด (ประเสริฐ เทียบนิมิตร และคณะ, 2547)  ใหตัวชองมีขนาดพอดีกับลูกประคบขนาด 150 – 

200 กรัม  
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ภาพท่ี 1 แผนภาพระบบการทำงานและองคประกอบของเครื่องน่ึงลูกประคบรอนแบบพกพา 

 

   3.3 ดำเนินการสรางเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพาตามท่ีไดออกแบบไว ใชโครงสรางสแตนเลส ไดน้ำหนักเครื่องสุทธิ 2.3 กิโลกรัม 

 

      

ภาพท่ี 2 เครื่องนึ่งลูกประคบที่เสร็จสมบูรณ 

 

4. ผลการวิจัย 

จากการทดลองใชเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพาที่สรางขึ้นตมน้ำจนถึงจุดเดือด โดยทดสอบที่ปริมาณน้ำ 500 mL และ 

700 mL ทดสอบอุณหภูมิเริ่มตนของน้ำ 10 oc ถึง 80 oc เปรียบเทียบระยะเวลาถึงจุดเดือดของน้ำกรณีที่ไมมีภาระงาน  และมี

ภาระงาน (ลูกประคบ) พบวา กรณีไมมีภาระงาน เมื่อใชปริมาณน้ำ 500 mL พบวา ที่อุณหภูมิของน้ำ 10 oc  ถึง 80 oc  ชวงเวลา

ชองวางสำหรับวางลูกประคบ 
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ที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 6 นาที 45 วินาที ถึง 1 นาที 33 วินาที เมื่อใชปริมาณน้ำ 700 mL กรณีไมมีภาระงาน พบวาอุณหภูมิน้ำ 10  
oc ระยะเวลาที่น้ำถึงจุดเดือด 8 นาที 57 วินาที อุณหภูมิน้ำ 50 oc ระยะเวลาที่น้ำถึงจุดเดือด 5 นาที 4 วินาที และ อุณหภูมินำ้ 

80oc  ระยะเวลาท่ี น้ำถึงจุดเดือด 2 นาที 1 วินาท ีดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพท่ี 3 แผนภูมิระหวางอุณหภมูแิละระยะเวลาถึงจุดเดือด กรณไีมมีภาระงาน ปริมาณน้ำ 500 mL และ 700 mL 

 

เมื่อเพ่ิมภาระงานใหแกเครื่อง คือ ลูกประคบขนาด 200 กรัม ท่ีปริมาณน้ำ 500 mL พบวาอุณหภูมิน้ำ 10 oc ระยะเวลา

ที่น้ำถึงจุดเดือดคือ 7 นาที ที่อุณหภูน้ำ  50 oc ระยะเวลาที่น้ำถึงจุดเดือดน้ำ 3 นาที 30 วินาท ีและที่อุณหภูมิน้ำ 80 oc ทำใหน้ำถึง

จุดเดือดในเวลา 1 นาที 57 วินาท ีและที่ปริมาณน้ำ 700 mL  ที่อุณหภูมินำ้ 10 oc ถึง 80 oc พบวาที่อุณหภูมินำ้ 10 oc ชวงเวลา

ที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 8 นาที 57 วินาที ที่อุณหภูมิน้ำ 50 oc ชวงเวลาที่ทำใหน้ำเดือด 5 นาที 4 วินาที และ ที่อุณหภูมิน้ำ 80 oc 

ระยะเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 2 นาที 1 วินาท ีดังภาพท่ี 4 จะเห็นไดวาระยะเวลาถึงจุดเดือด เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิปกติของ

น้ำ เม่ืออุณหภูมิน้ำสูงข้ึนจะทำใหระยะเวลาถึงจุดเดือดเร็วขึ้น 

 

 
ภาพท่ี 4 แผนภูมิระหวางอุณหภมูแิละระยะเวลาถึงจุดเดือด กรณีมภีาระงาน (ลูกประคบ) ปรมิาณน้ำ 500 mL และ 700 mL 

 

เมื่อเปรียบเทียบ 3 มิติ (3D) ไมใสลูกประคบ และ ใสลูกประคบ ปริมาณน้ำ 500 mL พบวาอุณหภูมิของน้ำ 80 oc ไมใส

ลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 1 นาที 33 วินาที เปรียบเทียบกับกรณีใสลูกประคบ พบวา ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุด

เดือด 1 นาที 57 วินาที รองลงมา อุณหภูมิของน้ำ 75 oc ไมใสลูกประคบ   ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 2 นาที 13 วินาที 

เปรียบเทียบกับใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 2 นาที 13 วินาที  อุณหภูมิของน้ำ 20 oc ไมใสลูกประคบ ชวงเวลาที่
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ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 6 นาที 3 วินาที เปรียบเทียบกับใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 6 นาที 17 วินาที   และระดับ

อุณหภูมิของน้ำที่ 10 oc ไมใสลูกประคบ   ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 6 นาที 45 วินาที เปรียบเทียบกับใสลูกประคบ ชวงเวลา

ที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 7 นาที  และที่ปริมาณน้ำ 700 mL พบวา อุณหภูมิของนำ้ 80 oc ไมใสลูกประคบ  ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุด

เดือด 2 นาที 18 วินาที เปรียบเทียบกับใสลูกประคบ พบวา ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 2 นาที 1 วินาที รองลงมา อุณหภูมิของ

น้ำ 75 oc ไมใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 3 นาที 5 วินาที เปรียบเทียบกับใสใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุด

เดือด 3 นาที 31 วินาที อุณหภูมิของน้ำ 20 o c ไมใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 8 นาที 24 วินาที  เปรียบเทียบกับ

ใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 8 นาที และ ระดับอุณหภูมิของนำ้ท่ี 10 o c ไมมีใสลูกประคบ   ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึง

จุดเดือด 9 นาที 52 วินาที เปรียบเทียบกับใสลูกประคบ ชวงเวลาที่ทำใหน้ำถึงจุดเดือด 8 นาที่ 57 วินาท ี 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การเปรียบเทยีบ 3 มิติ กรณไีมมภีาระงาน และมภีาระงาน ที่ปริมาณน้ำ 500 mL และ 700 mL 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากการออกแบบเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพาดวยระบบไฟฟา ควบคุมอุณหภูมิ และระยะเวลาในการทำงานได เมื่อ

เครื่องทำงาน ไอน้ำจากหมอตมน้ำจะลอยตัวผานชองวางสำหรับวางลูกประคบ ซึ่งเปนทออุณหภูมิความรอนไปสัมผัสกับลูกประคบ

ที่วางไวเกิดอุณหภูมิสะสมมากบรเิวณตัวลกูประคบ ลูกประคบที่ผานการใชงานสามารถนำไปนึ่งไดตอเนื่องตลอดเวลาโดยไปตองปด

ฝาเครื่อง เมื่อทดลองอุณหภูมิความรอนที่เหมาะสมสำหรับการใชเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพา ใน 2 กรณี คือมีไมมีภาระงาน 

และมีภาระงาน กำหนดปริมาณน้ำท่ี 500 mL และ 700 mL ทดสอบอุณหภูมิของนำ้ท่ี 10 oc ถึง 80 oc  พบวา ใชระยะเวลาถึงจดุ

เดือด ตั้งแต 1 นาที 33 วินาที ถึง 9 นาที 52 วินาที เมื่อใชน้ำ 500 mL ทั้งกรณีไมมีภาระงาน และมีภาระงาน ระยะเวลาถึงจุด

เดือดของน้ำไมแตกตางกัน ขึ้นกับอุณหภูมิเริ่มตนของน้ำ แตเมื่อใชน้ำ 700 mL พบวาเมื่อเพิ่มภาระงาน ทำใหลดระยะเวลาถึงจุด

เดือดลง โดยกรณีไมมีภาระงานใชเวลาตั้งแต 2 นาที 18 วินาที ถึง 9 นาที 52 วินาที เมื่อมีภาระงาน ใชเวลา 2 นาที 1 วินาที  ถึง 

8 นาที 57 วินาที ซึ่งอาจเปนผลมาจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นทำใหเคร่ืองนึ่งกลายเปนระบบปด และดวยปริมาณน้ำที่มาก ทำใหเหลือ

ที่วางภายในลดลง สงผลใหความดันในเครื่องเพิ่มขึ้น ถึงจุดเดือดไดเร็วขึ้นได เครื่องนึ่งลูกประคบสมุนไพรแบบพกพาที่พัฒนาขึ้นนี้

จึงมีความเหมาะสมสำหรับการใชนึ่งโดยไมปดฝาภาชนะในกรณีใชน้ำไมเกิน 500 mL 
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6. ขอเสนอแนะ 

เคร่ืองนึ่งลูกประคบแบบพกพาไดรับการออกแบบและพัฒนาจนสามารถใชงานได แตมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงคือ 

ทำใหมีขนาดเล็ก น้ำหนักไมควรเกิน 1 กิโลกรัม แตคงประสิทธิภาพการทำงานไว ออกแบบพัฒนาใหควบคุมการทำงานดวยระบบ

อัตโนมัติ โดยใชไมโครคอนโทรเลอ (Microcontroller) ในการวิเคราะหกระบวนการนึ่งระหวางเครื่องทำงาน และใหมีการแสดงผล

ดวยระบบดิจิทัล (Digital) มีจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน เชน อุณหภูมิ เวลา ปรับปรุงรูปแบบการใชงานใหเขาถึงงาย และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการเปรยีบเทียบประสิทธิผลและความพึงพอใจจากผูใชงานจริง  

9. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจ ัยชิ ้นนี ้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม  

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ไชยเทพ ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกลที่ใหคำปรึกษาการออกแบบ พัฒนา และ

สรางเครื่องนึ่งลูกประคบแบบพกพาจนเสร็จสมบูรณ และขอขอบคุณนางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย แพทยแผนไทยประยุกต ที่ให

ขอคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการนึ่งลูกประคบสมุนไพร  
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วิธีการตรวจหาขนตาและเปลือกตาดวยเทคนิค Hough transform และ Active contour 

เพื่อกำจัดในงานรูจำมานตา  
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บทคัดยอ 

 ระบบยืนยันตัวบุคคลดวยลายมานตาเปนหนึ่งในระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีการใชอยางกวางขวางในดาน

ตางๆ เชน ในบาน สถานที่ที่ตองการความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร หรือการทำธุรกรรมดานการธนาคาร งานวิจัยนี้เปน

การนำเสนอวิธีการกำจัดสิ่งปนเปอน (noise) ในภาพของลายมานตาที่เกิดจากขนตาและเปลือกตา เพ่ือเพิ่มความแมนยำในการ

ระบุตัวตนใหมากยิ่งขึ้น ดวยการใชเทคนิคตางๆ ทางการประมวลผลภาพดวยโปรแกรมแมทแลป (MATLAB) โดยการทำงาน

ประกอบไปดวย การนำภาพเขา การประมวลผลภาพกอน และการแยกสวนของลายมานตาดวย Hough transform และ 

Active contour เพื่อหาวงกลม และเสนโคงในภาพ ผลการศึกษาพบวาวิธีดังกลาวสามารถตรวจหาขนตาและเปลือกตาเพ่ือ

กำจัดสิ่งรบกวนการปนเปอนของภาพได 

 

คำสำคัญ:  การประมวลผลภาพ, Hough transform, Active contour, การรูจำมานตา 
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Method for determining eyelash and eyelids using Hough transform and 

active contour for their removal in iris recognition 
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Abstract 

 

 Iris pattern recognition is one of the identification systems used for security systems in various tasks 

such as in home, secure places, computer system or bank transactions. This article presents the method for 

noise removal in images caused by eyelashes and eyelids to increase the accuracy of identification by using 

various techniques in the image processing program, MATLAB. The work consisted of image acquisition, pre-

processing, and segmentation of the iris pattern using Hough transform and active contour techniques to 

find circles, and curves of the image. The results showed that the method can be used for determining 

eyelashes and eyelids for noise removal in the images. 

 

Keywords: Image processing, Hough transform, Active contour, Iris recognition 

 

1. บทนำ 

 ระบบรักษาความปลอดภัยในปจจุบันมีการพัฒนาไปมาก ดวยวิธีการท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน อีกทั้งความแมนยำก็ยัง

เพ่ิมตามข้ึนไปดวย การระบุตัวตนโดยการใชลักษณะเฉพาะทางกายภาพของรางกายในแตละประเภท ประกอบดวยลายนิ้วมือ 

ใบหนา มานตา จอประสาทตา จมูก ใบหู ลายฝามือ สารพันธุกรรม และคลื่นสมอง เปนตน โดยมานตาเปนสวนที่เห็นเปนสี

ดวงตา ประกอบไปดวย เม็ดสีจำนวนมาก มีหลายสีตามเชื้อชาติ เชน ดำ น้ำตาล ฟา เขียว มานตาเปนเนื้อเยื่อบางๆ ลักษณะ

เปนวงกลมขนาดเทากับกระจกตาดำ อยูดานในถัดกระจกตาดำเขาไป ตรงกลางมานตาเปนรู เรียกวารูมานตา ซึ่งมีหนาที่ปรับ

แสงใหเขาตาไดมากนอยตามตองการ เมื่อไดรับแสงจะหดเล็กลง และขยายใหญขึ้นเมื่ออยใูนท่ีมืด ขอดีของการใชมานตาในการ

ระบุตัวตนคือมานตาเปนสวนประกอบของรางกายที่อยูภายในลูกตาและถูกคลุมไวดวยเนื้อเยื่อ มีลักษณะเฉพาะบุคคลและมี

ความซับซอน คงทนถาวร และปลอมแปลงยาก 
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 เทคโนโลยีการรจูำมานตา (iris recognition) เปนหนึ่งในเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ ท่ีไดรับการยอมรับ สามารถใชงาน

ไดอยางนาเชื่อถือในการระบุอัตลักษณบุคคล โดยการวิเคราะหจากรูปแบบมานตาของมนุษย ลักษณะเฉพาะของมานตาจะมี

มากกวา 266 จุด ซึ่งจะตางจากลักษณะเฉพาะของการระบุตัวตนดวยชีวมาตรประเภทอื่นๆ ที่ใชในการตรวจหาจุดลักษณะ

เพียงแค 13 ถึง 60 จดุ เทานั้น ประสิทธภิาพของการสแกนมานตาขึ้นอยกัูบความคมชัดของเครื่องมือที่ใชในการสแกน ซึ่งปกติ

จะใชแสงอินฟาเรดในการสแกน มานตาสามารถถูกสแกนในระยะใกลตั้งแต 10 เซ็นติเมตร จนถึงประมาณ 1 เมตร ผูใชไม

จำเปนตองสัมผัสกับอุปกรณที่ใชในการสแกนเก็บขอมูล อยางไรก็ดีการรูจำมานตาจะไมสามารถทำไดในระยะไกลหลายเมตร 

ดังนั้น การเก็บขอมูลจำเปนตองไดรับความรวมมือจากผูถูกเก็บสูงมาก และนอกจากนี้ลายมานตายังมักถูกบดบังไดโดยขนตา 

เปลือกตา และการสะทอนจากกระจกตาซึ่งจะทำใหประสิทธภิาพของการรูจำมานตาลดลง 

 การศึกษาเรื่องรูจำลายมานตามีแนวคิดทางทฤษฎีหลักในอัลกอริทึมของ Daugman คือ “ความลมเหลว” (failure) 

ของการทดสอบความเปนอิสระทางสถิติ อาจเปนพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับการจดจำรูปแบบหากมีเอนโทรปสูงเพียงพอใน

กลมุตัวอยางจากคลาสตางๆ  ในป 1993 ไดตีพิมพบทความเรื่อง " High confidence visual recognition of persons by a 

test of statistical independence "  ใ น  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

(Daugman, 1993) และในป 1994 เขาไดจดสิทธิบัตรพื้นฐานนี้สำหรับการจดจำมานตาและอัลกอรทิมึในรูปแบบ Computer 

Vision ที่เปนพื้นฐานสำหรับการประมวลผลภาพ การแยกคุณลักษณะ และการจับคู อัลกอริทึมดั้งเดิมเหลานั้นไดรับอนุญาต

นำไปใชงานทางการคาอยางกวางขวางผานบริษัทตางๆ เชน (IriScan, Iridian, Sarnoff, Sensar, LG-Iris, Panasonic, Oki, 

BI2, IrisGuard, Unisys, Sagem, Enschede, Securimetrics และ L1 ซึ ่งป จจ ุบ ันเป นของ บริษัท French company 

Safran/Morpho) จากนั้นไดมีนักวิจัยอีกหลายๆ ทานทีไ่ดพัฒนาและปรับปรุงข้ันตอนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นท้ังในเรื่อง

ของความเร็ว ความถูกตองแมนยำในการประมวลผล และความคงทนตอสิ่งรบกวนตาง ๆ ตัวอยางเชน การขจัดสิ่งรบกวนจาก

เปลือกตาและขนตา โดยใชขอมูลจาก IIT Delhi Iris Database ประเทศอินเดีย ดวยเทคนิค Hough transform (Illingworth 

and Kittler, 1987) โดยการตรวจจับแบบเสนตรงและวงกลม พบวาสามารถลดสิ่งรบกวนไดดี (Madhukar and Todmal, 

2015)  สวนงานของ Bremananth (2016) ไดศึกษาการตรวจจับเปลือกตาและขนตาจากฐานขอมูลของคณะผูวิจัยเองจาก

ตัวอยางภาพลายมานตาจากบุคคลจริงและสถานที่จริงจาก Learning Resource Center (LRC) โดยมีองศาการเอียงของตา

และระยะจากตาถึงกลองท่ีตางกัน และการแยกสวนดวยการใชเทคนิค Robust Eyelash Detection (RED) และ Hair Curve 

Fitting (HCF) (Bremananth, 2016) คือการหาเสนโคงท่ีเหมาะสมที่สดุ เพ่ือเปนตัวแทนของแตละจุดที่เราสนใจ เพื่อประมาณ

คาของขอมูลนั้น จากการทดลองพบวาการกำจัดสิ่งแปลกปลอมจากเปลือกตาและขนตาออกจากลายมานตามีประสิทธิภาพดี 

การใช HCF มีลักษณะการทำงานใกลเคียงกับการประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูงดวย โปรแกรม MATLAB ที่เรียกวา Active 

contour คือการเคลื่อนที่ของจุดภาพ ที่มีการเปลี่ยนรูปจากตำแหนงเดิมไปยังตำแหนงขางเคียง โดยใชลักษณะเดน เชน ขอบ

ของวัตถุในภาพในการเคลื่อนที ่(ชูชาติ, 2553) จากขอมูลดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อประมวลผลภาพมานตาดวย

การใชเทคนิค Hough transform รวมกับ Active contour โดยใชขอมูลจาก Chinese Academy of Science Institute of 

Automatic (CASIA) เพ่ือกำจัดหรือลดสิ่งรบกวนตางๆ ในภาพลง เพ่ือเพ่ิมความแมนยำในงานรูจำลายมานตา 

 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 

2.1 โครงสรางของดวงตา (Eye structure) 

 โครงสรางดวงตา (ภาพที่ 1) มีลักษณะเปนทรงกลม ประกอบดวยตาขาว (sclera) ชั้นถัดมาเปนชั้นของลายมานตา 

(iris) เปนสวนท่ีเห็นชัดท่ีสุดของดวงตา มีลักษณะเปนวงแหวน และมีสีตางกันไปตามกรรมพันธหุรือเช้ือชาติ สวนตรงกลางของ
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ลายมานตาจะเปนรูกลมๆ เรียกวารูมานตา (pupil) มีสีดำทำหนาที่เปนรูรับแสงท่ีใหแสงเขาสูดวงตา มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 

2-4 มม. โดยทำหนาที่ควบคุมปริมาณของแสงเขาสูดวงตา ในที่แสงนอยรูมานตาจะขยายขนาด เพื่อใหแสงเขาสูดวงตาไดมาก

ขึ้นและในท่ีแสงมาก รูมานตาจะหดเล็กลงเพ่ือปองกันไมใหแสงเขาสูดวงตามากเกินไป เปลือกตา (eyelids) เปนสวนที่ปกปอง

ดวงตาจากฝุนละออง และสิ่งแปลกปลอมที่จะเขาดวงตา และเปลือกตายังชวยในการหลอลื่นของดวงตาเมื่อมีการกระพิบ

เกิดขึ้น นอกจากนี้สวนของขนตา (eyelash) ยังมีหนาที่เปนตัวกรองไมใหสิ่งแปลกปลอกเขาดวงตา แตทั้งเปลือกตาและขนตา

อาจบดบังลายมานตาซึ่งทำใหมีผลตอการประมวลภาพของลายมานตาได 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางของดวงตา (http://www.quizizz/admin/quiz/5fa99a5f8d02b5001bd32d06/the-eye) 

 

2.2 ขั้นตอนการหาภาพลายมานตา (The process of identifying the iris pattern) 

 2.2.1 การนำภาพเขา (Iris image acquisition) 

 ขั้นตอนนี้เปนการนำภาพเขา โดยการใชกลองท่ีมีความละเอียดสูง โดยจะถายเขาไปใกลกับดวงตาและใชหลอดอิน

ฟาเรดในการใหความสวาง เนื่องจากหลอดอินฟาเรดจะชวยลดแสงสะทอนท่ีตา และสามารถทำใหมองเห็นไดในท่ีสวางนอยได 

ซึ่งในการทดลองน้ีจะใชฐานขอมูลจาก Chinese Academy of Science Institute of Automatic หรือวา CASIA (Iris 

Database version 1.0) (http://cbsr.ia.ac.cn/english/index.asp) ซึ่งเปนฐานขอมูลเพ่ือการวิจัยทางดานไบโอเมทริกซ 

จำนวน 108 รูป จากอาสาสมัครจำนวน 108 คน ซึ่งเปนรูปดวงตาขนาดความละเอียด 320x280 พิกเซล แบบ gray-level 

นามสกุล .BMP ภายใตการถายภาพแบบอินฟาเรด 

 โปรแกรมท่ีใชงานในงานวิจัยนี้คือโปรแกรม MATLAB ซึ่งโปรแกรม MATLAB คือ โปรแกรมการคำนวนเชิงตัวเลขที่มี

ประสิทธภิาพสูงและมีความรวดเรว็ในการทำงาน อีกทั้งยังมีไลบรารีจ่ำนวนมากรองรับ และดวยลักษณะการทำงานเชิงแมทริกซ 

ทำใหสามารถจัดการกับอารเรยไดงาย โคดโปรแกรมกระทดัรัด นอกจากนั้นยังสามารถติดตอกับฮารแวรและโปรแกรมภาษา

อ่ืนๆ ไดอีกหลายโปรแกรม 

 2.2.2 การแปลงภาพ Gray scale เปนภาพ Binary (Image transformation from gray scale image to 

binary image) 

 จากขั้นตอนการนำเขาภาพ ภาพที่ไดมาจะเปนภาพ Gray scale (ภาพที่ 2) คือเมทริกซของขอมูลซึ่งคาถูกสเกลลงให

เปนคาความเขมแสง เมื่อสมาชิกของคาในภาพความเขมแสงเปนชนิด uint 8 หรือ uint 16 คาของภาพจะอยูในชวง [0,255] 

และ [0,65535] ตามลำดับ ถาคาในภาพ Gray scale เปนชนิด double คาของภาพจะอยูในชวง [0,1] สวนภาพไบนารี คือ

eyelashes 

sclera 
pupil 
iris eye lid 
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อารเรยของขอมูลแบบตรรกะ (Logic Array) ที่มีคา 0 หรือ 1 เทานั้น โดย 0 หมายถึงจุดภาพที่มีสีดำและ 1 หมายถึงจุดภาพที่

มีสีขาว  

                          

  

ภาพท่ี 2 ภาพ Gray scale (http://www.diabetes.co.uk/diabetes-complications/eye-problems.html) 

 2.2.3 การแยกสวนลายมานตา (Iris segmentation) 

 ขั้นตอนนี้จะเปนการแยกสวนของรูมานตาซึ่งเปนวงกลมเล็กออกมาจากภาพกอน ใชการกำหนดคา threshold หรือ

คา T ใหกับภาพ (ภาพที่ 3) ถาคาของพิกเซลใดในภาพที่มีคามากกวาคา threshold กำหนดใหพิกเซลนั้นมีคาเทากับ 1 แตถา

พิกเซลใดมีคานอยกวาคา threshold กำหนดใหพิกเซลนั้นมีคาเทากับ 0  จากนั้นจะเปนการแยกสวนของวงกลมวงใหญซึ่งจะ

อยูระหวางลายมานตาและตาขาว โดยในขั้นตอนนี้จะนำเทคนิคของมอรโฟโลยี (Morphology) ซึ่งเปนเทคนิคเกี่ยวกับการ

จัดการเกี่ยวกับรูปรางและโครงสราง ซึ่งมีอยูแลวในโปรแกรม MATLAB มาใชงานเพื่อทำการกำหนดรูปรางที่อาจะไมมีความ

สมบูรณในบางสวน เชน การขยายและการเซาะ (Dilation and Erosion) ดังภาพที่ 4  

 

ภาพท่ี 3 การกำหนดคา threshold (http://www.sciencedirect.com/topics/engineering/global-thresholding) 

 

ภาพท่ี 4 การขยาย (Dilation) และการเซาะ (Erosion) (http://www.robotacademy.net.au/lesson/mathematical-

morphology) 

 เทคนิค Hough transform มีบทบาทสำคัญในการรูจำรูปรางของวตัถุตางๆ (Shape recognition) เชน การติดตาม

เลนของถนน (road tracking) และการวิเคราะหภาพถายทางอากาศ เปนตน  โดยการตรวจหาเสนตรง เสนโคง และวงกลมใน

รูปภาพ โดยที่การ fit เสนตรงดวย Hough transform มักจะใชสมการ polar (polar equation) ดังสมการที่ 1  
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                                                                                            (1) 

 เมื่อ       คือ พิกัดของจุดภาพบนระนาบภาพ  

                            คือ ระยะทางที่ตั้งฉากจากเสนตรงถึงจุดกำเนิดในระนาบภาพ  

                            คือ มุมจากแกน  ถึงเสนตั้งฉาก 

 จากนั้นจึงสราง accumulator cell สองมิติ A (i, j) ซึ่งมีสวนประกอบของ  กับทุกๆจุดภาพ พิกัด  

ของจุดภาพใดๆ ที่อยบูนเสนตรงเสนเดียวกันจะสะสมอยใูน accumulator cell ตัวเดียวกัน โดยมีคา  และ  เทากัน ดังนั้น

ถาจำนวนที่สะสมใน accumulator cell ตัวใดมีคามากกวาคา threshold ที่กำหนดไวก็จะถูกแปลงกลับไปเปนพิกัด   

ซึ่งจะทำใหเราทราบวาเสนตรงดังกลาวมีพิกัดที่จุดใดบางบนระนาบ  ในทำนองเดียวกันการหาสวนของเสนโคงและรูป

วงกลมจะมีวิธีการดังภาพที่ 5 และใชสมการทางคณิตศาสตรดังสมการที่ 2  

                                                                              (2) 

 เมื่อ       คือ จุดศูนยกลางของวงกลมในแนวแกน และ  

                                 คือ รัศมีของวงกลมหรือสวนโคง 

 

ภาพท่ี 5 การคนหาวงกลมดวยวิธ ีHough transform (Anaz and Faris, 2015) 

 Active contour หรือ Snake มีลักษณะเหมือนกับ Energy Minimizing Spline โดยพลังงานของ Snake ขึ้นอยกัูบ

รูปรางและตำแหนงของ Snake บนภาพ เสนโครงสรางของ Snake สามารถที่แสดงในรูปของจุดควบคุม (Control Point)     

ที่เชื่อมตอเหมือนยางและการที่พลังงานต่ำสุดของ Snake ทำใหเสนโครงสรางเปลี่ยนรูปจากตำแหนงเดิมไปยังตำแหนง

ขางเคียง โดยใชลักษณะเดน เชน ขอบของวัตถุในภาพ (ภาพที่ 6a) เปนพลังงานในการเคลื่อน Active contour ใหครอบคลุม

บริเวณที่เราสนใจ (ภาพที่ 6b)   

 a   b 

ภาพท่ี 6 การตรวจจับภาพ: ภาพตนฉบับ (a), ภาพจาก Active contour (b) (Hemalatha, et al., 2018) 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  จากการประมวลผลการคัดเลือกพื้นที่ของลายมานตาที่ไมถูกบดบังดวยขนตาและเปลือกตาดานบน ดวยการใช 

Hough transform เพื่อกำจัดสวนของ noise ออกไป โดยพบวารูมานตาและวงนอกของมานตาถูกแยกสวนออกมา ดังภาพที่ 

7 (a และ b) จากนั้นเราจะหาพ้ืนที่ของลายมานตาไดดวยการนำภาพที่ 7 (a) และภาพที ่7 (b) มาเขากระบวนการลบภาพกัน
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เพื่อใหเหลือเฉพาะลายมานตาเทานั้น อยางไรก็ดีภาพที่ไดจาก Hough transform (ภาพที่ 8b) เพียงอยางเดียวนี้ยังคงมี

สิ่งรบกวนจากเปลือกตาและขนตาอยู เมื่อใช Active contour (ภาพที่ 8c) จะเห็นวาขนตาและเปลือกตาถูกกำจัดและลด

นอยลงไปจนเกือบหมด และเมื่อนำภาพลายมานตาจาก Hough transform รวมกับ Active contour มาประกอบกันจะได

ภาพลายมานตาที่ขจัดสิ่งแปลกปลอม (เปลือกตาและขนตา) ไดจนเกือบหมด (ภาพที ่8d) วิธกีารกำจัดและลดส่ิงรบกวนท้ังสอง

นี ้ไดถูกนำไปใชกับภาพของอาสาสมัครจำนวน 108 คน พบวามีภาพอยูจำนวน 94 ภาพ หรือคิดเปน 87.04 เปอรเซ็นต         

ที่ประมวลผลออกมาแลวสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอม (มานตาและขนตา) ออกไปไดพรอมท่ีจะนำไปประมวลผลการรูจำมานตา

ในลำดับตอไป และเนื่องจากวิธีที่นำเสนอทั้งสองวิธีเปนขั้นตอนการแบงสวนภาพลายมานตาออกจากดวงตา ดังนั้นการเตรยีม

ภาพเพื่อที่จะนำมาประมวลผลนั้นควรถูกบันทึกดวยความคมชัด และไมควรมีสิ่งรบกวนในภาพมากเกินไปจนเปนอุปสรรคตอ

การประมวลผลภาพ โดยในการทดลองนี้พบวามีภาพ 14 ภาพ หรือคิดเปน 12.96 เปอรเซ็นต ที่มีขาดความคมชัดและมี

สิ่งรบกวนปะปนในภาพมากจนทำใหการประมวลผลภาพมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทำใหไมสามารถนำภาพน้ันมาใชการรูจำมาน

ตาไดตอไปได 

a  b  

ภาพท่ี 7 ภาพรูมานตาที่ถูกแยกสวน (a) ภาพนอกลายมานตาที่ถูกแยกสวน (b)   

 

 a  b  c  d 

ภาพท่ี 8 การระบุพื้นท่ีของลายมานตาดวยเทคนคิตาง ๆ: original image (a), Hough transform (b), Active contour (c) 

และ  Hough transform รวมกับ Active contour (d) 

4. สรุปผลการวิจัย 

 การประมวลผลภาพมานตาดวยเทคนิค Hough transform รวมกับ Active contour ในการศึกษาครั้งนี้ เปนอีก

หนึ่งแนวทางท่ีสามารถตรวจหาขนตาและเปลือกตา เพื่อกำจัดหรือลดสิ่งรบกวนการปนเปอนของภาพไดอยางดี ซึ่งงานวิจัยนี้

สามารถนำไปใชในการพัฒนาระบบรูจำมานตาใหดียิ่งข้ึนตอไป 
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การพฒันาตัวควบคุมสําหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปิด 
 

กตญาณ พลกลัป , ชัยยพล  ธงชัยสุรัชตกูล  

ภาควิชา ครุศาสตรไฟฟา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

บทคัดยอ  

ถึงแมประเทศไทยจะทำเกษตรกรรมเปนหลัก  แตการทำการเกษตรกรรมก็มีปญหา ในหลายๆดาน ทั้งปญหาของการ

ปลูกพืชและผลิต จึงมักจะประสบกับอุปสรรค และปญหาตางๆอันเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม พืชผักที่มีตนทุนในการผลิตสูง ตองการ

การดูแลและเอาใจใส ระมัดระวังรักษาเปนพิเศษ หรือพืชผักที่นำมาเพาะปลูกในสภาพแวดลอมใหมๆ จำเปนตองมีการควบคุม 

ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ในแหลงที่ผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีปญหารายไดของ

เกษตรกรที่ต่ำกวาทุน เกษตรกรขาดขอมูลเชิงลึก ในดานการตลาด และการวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพสูง   อันเปนผลทำใหเกิด

ความสูญเสีย ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ    นานับประการ ตั้งแตเริ่มตนปลูกไปจนถึงมือผูบริโภค 

จากปญหาที่กลาวขางตน ผูวิจัยเล็งเห็นและไดพัฒนาตัวควบคุมสำหรับการเพาะปลูกพืชในระบบปด  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบควบคุมแบบปด โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ที่นำมาใชกับการเพาะปลูกท่ีเรียกวา "Smart Farm closed system " 

หรือ "Intelligent Farm closed system " จากการทดลองพบวาตัวควบคุมที่พัฒนาขึ้นชวยทำใหใบของตนพืชตัวอยางมีการ

เจริญเติบโตเร็วขึ้น   สมารทฟารม สามารถรับรูขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไดมาจากไมโครโปรเซสเซอรกึ่งอัตโนมัติ  ซึ่งทำใหเกิด

การแจงเตือนทั้งหมด ไปยังคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่เชื่อมตออยูกับการตรวจสอบระบบ จะสามารถดำเนินการผานโปรแกรม

แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน เพื่อใชงานที่สะดวกประหยัดเวลาและลดแรงงาน   

                คำสำคัญ: ปญหาเกษตรกรรม, สมารทฟารมระบบปด, เทคโนโลยีสงเสริมการเกษตร, อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
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Development of controller for the closed grow cropping  system 
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Abstract  

Although Thailand mainly do agriculture, farming has issue in many ways. Both the issues of growing 

and producing goods often face obstacles and problems due to the environment. Vegetable crops with high 

production costs required special care and treatment. Vegetables that plant on the new place need to be 

under control and improved environment. Many farmers have low-income issues and lack of insight about 

marketing strategies in high quality production plans. This cause losses in both quantity and quality from the 

beginning of planting to the hand of consumers. 

           From the above-mentioned issues, this research presenting the development of crops cultivation 

control systems with new technology in planting crops called "Smart Farm closed system" or "Intelligent Farm 

closed system" which can be expected to solve the problem of farming cultivation. Smart farm itself can 

recognize any change receiving an information from the semi-automatic microprocessor, which causes all 

notifications to the connected personal computer. Monitoring system can perform through smartphone 

application in convenient operation to saving time and reducing labor. 

     Keywords: agricultural problems, Smart Farm Closed System, Agricultural Extension Technology, IOT 

1. บทนำ  
ประเทศไทยไดชื ่อวาเปนประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศที ่ร ่ำรวยทางการเกษตรในดานทรัพยากรอาหารและ

สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามความเจริญรุงเรืองดังกลาวคอยๆถดถอยลงสงผลโดยตรงตอผลผลิต  ทางการเกษตรและรายไดเกษตรกร

ที่ต่ำ เกษตรกรยังขาดขอมูลเชิงลึกในกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรและการวางแผนการผลิตที่มีคุณภาพสูง  [1] นอกจากนี้ผักเปน

พืชที่มีอายุการเจริญเติบโตสั้น การปลูกพืชผักมักจะประสบกับอุปสรรคและปญหาตางๆ อันเปนผลทำใหเกิดความสูญเสียท้ังในดาน

ปริมาณ และคุณภาพนานับประการ ตั้งแตเริ่มตนปลูกไปจนกวาจะถึงมือผูบริโภค ทั้งจากความไมเหมาะสมของสถานที่ปลูก อัน

เนื่องมาจากสิ่งแวดลอม โดยทั่วไปแลวพบวาพืชผักสามารถเจริญเติบโตได ในชวงของอุณหภูมิตั้งแต  10 – 40 c ความช้ืนไมนอย

กวา60% (ทั้งอากาศและดิน) pH ของดินระหวาง 4-8 แตเนื่องจากผักจัดวามีอายุการเจริญเติบโตใหผลเก็บเกี่ยวไปใชประโยชนได

ในเวลาสั้น มีโครงสราง องคประกอบที่คอนขางละเอียดออนดังนั้นในชวงของสิ่งแวดลอมดังกลาว ไมวาจะเปนอุณหภูมิ ความชื้น 

pH หรือแมแตแสงสวาง ในการเจริญเติบโต ผักแตละชนิดจึงตองการสิ่ งเหลานี้เฉพาะตัวของมันซึ่งไมเหมือนกัน ทำใหผักที่ปลูกขึ้น
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ไดดีในทองถิ่นหนึ่งจึงไมสามารถเจริญงอกงามใหผลสมบูรณได เมื่อนำไปปลูกในที่อีกแหงหนึ่ง ซึ่งมีสิ่งแวดลอมเหลานั้นผิดไป หรื อ

แมหากทำไดก็จำเปนตองใชเงินลงทุนและคาใชจายสูง ทำใหไมสามารถผลิตเปนปริมาณมากไดเพราะมีสภาพแวดลอมไมเอื้ออำนวย

ไมอยูในกรอบดังกลาว มีอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัดจนเกินไป แหงแลง ดินมีสภาพเปนกรดหรือดางจัดจนเกินไป เหลานี้ลวนเปน

อุปสรรคที่ทำใหการเพาะปลูกพืชผักไมไดผล นับเปนตนเหตุในการจำกัดทั้งปริมาณในการผลิตและคุณ ภาพของผลผลิตใหลดลงได

ทั้งสิ้นและปญหาเกี่ยวกับภูมิประเทศและลักษณะของดินปลูกพืชผักเกือบทุกชนิดจะงอกและเจริญเติบโตไดดี เฉพาะในที่ที่อุดม

สมบูรณในบริเวณที่ราบลุมใกลแหลงน้ำ หรือมีแหลงใหน้ำพอเพียง ดินตองเปนชนิดที่เหมาะตอการเพาะปลูกไมวาจะเปนดินเหนียว 

รวนหรือดินปนทราย จะตองเปนดินท่ีมีแรธาตุอาหาร ที่จำเปนตลอดจนอินทรียวัตถุเพียงพอ   ตอการเจริญเติบโต ในภูมิประเทศที่

เปนปาเขา หรือทะเลทรายไกลจากแหลงน้ำ ดินมีลักษณะแข็งเปนหินมีแตกรวดหรือทรายจัดจนเกินไป มีลักษณะเปนแอง หวย 

หนอง คลอง บึง มีน้ำขังอยูตลอดป เหลานี้ยอมไมเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกผักทั่วๆ ไป หรือปลูกเปนปริมาณมากไมได  แถมยังมี

ปญหาตนทุนในการผลิตสูง พืชผักที่มีตนทุนในการผลิตสูง เชนผักที่ปลูกยาก ตองการการดูแลเอาใจใส ระวังรักษาเปนพิเศษ หรือ

ผักที่นำมาปลูก  ในแหลงที่ผิดไปจากธรรมชาติเดิมของมัน จำเปนตองควบคุม ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเหมาะตอการเจริญเติบโต  

เชนในทองถิ่นที่มีอากาศหนาวจัด รอนจัด หรือไมมีพื้นผิวดินที่เหมาะตอการเพาะปลูก พวกนี้ตองปลูกในเรือนกระจก ที่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได ตองปลูกในน้ำยา หรืออาหารในภาชนะที่เตรียมเปนพิเศษ ทำใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเปนจำนวน

มาก ผักพวกนี้นอกจากไมสามารถผลิตเปนปริมาณมากไดแลว ยังตองจำหนายในราคาสูง ทำใหมีผูบริโภคอยูในวงจำกัด ผลไดจึงมัก

ไมคุมกับทุนที่ลงไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงค :  1. เพื่อพัฒนาตัวควบคุมสำหรับการปลูกพืชในระบบปด 

                    2. เพื่อสรางสภาพแวดลอมจำลองสำหรับการปลูกพืชตัวอยาง 

วิธีการวิจัย 

1) ศึกษาขอมูลเทคโนโลยีสำหรับเพาะเลี้ยงปลูกสำหรับการออกแบบระบบท่ีใชเพื่อการสรางสภาพแวดลอมแบบจำลองขึ้นได

มีการติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในใหเหมาะสมตอตนพืช มีการทำเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิภายในทั้ง

อากาศและดินเพื่อเก็บขอมูลทั้งหมด มีการประยุกตใชระบบ Internet of ThingsหรือIOTในการชวยปลูกโดยมีการเก็บคา

และสงขอมูลที่ไดมาเก็บไวโดยระบบเพ่ือออกแบบเปนระบบอัตโนมัติอันนำไปสูการพัฒนาการเกษตรตอไป 

 

รูปที่ 1 การออกแบบสภาพแวดลอมแบบจำลองระบบปด 

4 เมตร

2.5เมตร

6ฟุต

1เมตร
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ศึกษาพืชตัวอยางในการนำมาทำการวิจัย โดยไดเลือกตนวานแรงคอคำ(Crinum latifolium)เปนพืชที่มีลักษณะคลายตน

พลับพลึง มีสรรพคุณ ลดอาการปวดตามขอ ขอนิ้วมือ ขอนิ้วเทา ชวยลดอาการหอบหืด ยังสามารถสกัดเปนยารักษาตอม

ลูกหมาก รักษามดลูก และยังถือวาเปนพืชเศรษฐกิจ โดยประเทศเวียดนามและจีนจะสกัดทำยาแคปซูล แตปญหาของตนวาน

แรงคอคำคือการเจริญเติบโตชาไมทันตอความตองการเพราะเปนพืชตระกูลเดียวกับพลับพลึงจึงเจรญิเติบโตไดดีในฤดูฝน แต

ประเทศไทยเปนประเทศในเขตรอนชื้นจึงทำใหตนวานแรงคอคำเจริญเติบโตไมทัน 

 

รูปที่ 2 หัวสำหรับปลูกตนวานแรงคอคำ 

 

2) ออกแบบและสรางระบบควบคุมการเพาะปลูก 

การออกแบบระบบโดยจะใช WeMos D1 ตอระบบเซนเซอรวัดความชื้นในดิน(Soil sensor ) ตอกับเซนเซอรอุณหภูมิ(dht21) 

และตอเซนเซอรวัดความสวาง(BH1750)  โดยแสดงคาผานWiFi สงเขาโทรศัพท  WeMos D1 ที่ไดคา จะมาควบคุมมินิปมเพื่อจาย

น้ำ ควบคุมพัดลมเพื่อระบายอากาศเพ่ือใหไดอุณหภูมิของพืช 

 

รูปที่ 3 แผนผังการเชื่อมตออุปกรณ IOT (WeMos D1) กับ ESP 32 CAMและระบบเซนเซอร 
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รูปที่ 4 ผังแสดงภาพแสงสีตางๆ 

3)   มีการประยุกตใชระบบฟซซี่ลอจิกในการปลูกพืชเพื่อควบคุมระบบการปลูกพืช เพื่อใชทดสอบกับพืชตัวอยางเปนการพัฒนา

เทคโนโลยีทางการเกษตร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำมาใชงานได โดยระบบจะควบคุมความชื้นในดินใหเหมาะสมกับพืชโดย

หากความชื้นในดินมากพัดลมจะทำงานเพื่อลดความชื้นในดินลงใหเหมาะสมกับพืชกันไมใหรากเนา แตหากดินแหงหรือมีความชื้น

นอยระบบจายน้ำจะทำงานเพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหพชืหากความชื้นในดินเหมาะสมระบบจายจะหยุดทำงาน 

 

รูปที่ 5  ผังงานระบบควบคุมความชื้นในดิน 

ในทำนองเดียวกันอุณหภูมิภายในมีการควบคุมใหเหมาะสมกับพืช แตหากอุณหภูมิภายในสูงเกินไประบบก็มีการเพิ่มความเย็น

ใหกับพืชแตหากในทางกลับกันอุณหภูมิต่ำลงระบบทำความเย็นจะหยุดทำงานมีการเชื่อมตอกับระบบ IOT เพื่อเก็บขอมูลตางๆเพ่ือ

การทำสถิตขอมูลผานแอพบนอุปกรณโมบายโฟน 
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รูปที่ 6 ผังงานระบบควบคุมความอุณหภูมิภายใน 

โปรแกรมที่ใชคือโปรแกรมArduinoในการออกแบบระบบซ่ึงการแบงออกเปนข้ันตอนตางๆ4ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นตอนที่1 อินพุตที่เขามาและแสดงผล 

รับคาคาอินพุตอุณหภมิและความชื้นและทำการแปลงเปนคาตัวเลขแสดงผลคาของอุณหภมิและความช้ืน 

ขั้นตอนที่2 ฟงกชั่นการเปนสมาชกิของตัวแปรอุณหภูมิ 

ฟงกชั่นไดแบงออกเปนสามระดับ คาตัวเลขที่ไดจะถูกจัดอยูในเกณทสมาชิคระดับภายในของฟงช่ัน 

ขั้นตอนที่3 เงื่อนไขของตัวแปร 

เมื่อเขาเงื่อนไขตัวแปรจะสงคาที่ไดไปประมวลผล 

ขั้นตอนที่4 การประมวล การดำเนินการ 

ระบบจะประมวลผลตามฟงชั่นและจะสั่งการทำงานของตูเพื่อปรับอุณหภูมิภายในใหเปนไปตามที่กำหนด 
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รูปที่ 7 Fuzzy logic temperature 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

รูปที่ 8  การทำงานของระบบ 

จากการดำเนินการสรางและทดสอบระบบควบคุมจะเห็นไดวาระบบสามารถทำงานไดตามที่ไดออกแบบทั้งคาอุณหภมิ 

และความชื้นในอากาศ ตองมีคาความเย็นที่เหมาะไมเกิน 25 องศาเซลเซียส ดานความชื้นในดินคาที่ควบคุมตองอยูระหวาง 150-

400 values ที่วัดได แตเม่ือเกินคาที่กำหนดระบบไดควบคุมปมเพื่อจายน้ำเพื่อปรับใหคากลับมาอยูในคาท่ีกำหนด 
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รูปที่  9  ESP 32 CAM สงภาพพืชมาในไลน 

ระบบจะมีการบันทึกภาพและสงภาพมาในไลนเพื่อเก็บตัวอยางการเจริญเติบโตของตนพืชที่นำมาทดสอบ 

                    

รูปที่  10  ตนวานแรงคอคำที่ปลูกภายในระบบ     รูปที่ 11 ตนวานแรงคอคำท่ีปลูกภายนอกระบบ 

สวนตนวานแรนคอคำจากการทดลองจะพบวาตนวานแรนคอคำท่ีถูกปลูกภายในตูลักษณะของตนวานแรงมีใบงอกออกมาซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับตนที่ไดรับแสงปกติใบของตนในตูจะใหใบเยอะและเร็วกวาตนที่ไดรับแสงและอุณหภูมปิกติ  
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บทคัดยอ 

 

  บทความน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 3) เพ่ือหาความพึงพอใจ
ของผูซื้ออาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

  ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการสรางแบบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบ
หยอดเหรียญ สามารถทำงานไดตรงตามขอบเขตงานที่วางไว สั่งการโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเขามาควบคุมการทำงาน 

มอเตอรจะควบคุมวาลวเปด-ปดการไหลของอาหารปลา ระบบพรอมทำงานรอรับเหรียญ 10 บาท เมื่อเหรียญ 10 บาท เขามา
ถูกตอง ระบบจะทำการปลอยอาหารปลาโดยประมาณ 100 กรัม ซึ่งระบบสามารถทำงานได 2) ผลการทดลองตัวหยอด
เหรียญ พบวา ตัวหยอดเหรียญสามารถทำงานใหเหรียญ 10 บาท ลงชองหยอดเหรียญได จำนวน 75 เหรียญ ที่หยอดเหรียญ
ไมผาน 25 เหรียญ สาเหตุที่ไมผาน แบงไดดังนี้ เหรียญ 10 บาทแบงเปน เหรียญ 10 บาทรัชกาลที่ 9 และเหรียญ 10 บาท
รัชกาลที่ 10 ซึ่งหากสังเกตเหรียญทั้ง 2 แบบจะมีความแตกตางกัน โดยเหรียญ 10 บาท รัชการที่ 9 มีน้ำหนักมากกวาและ
ขนาดหนากวา เหรียญ 10 บาท รัชการที่ 10 จากการทดลองหยอดเหรียญใหอาหารปลาไหลตามปริมาณที่กำหนดประมาณ 

100 กรัม พบวา ชุดควบคุมของกลไกการไหลของอาหารปลาจากชองจายอาหารปลา ไดปริมาณน้ำหนักอาหารปลาที่ เฉลี่ย 

99.6 กรัม คิดคาความคลาดเคลื่อนอยูที่ 1% จากการทดลองถาดใสเหรียญ  พบวา คาของปริมาตรของถาดใสเหรียญ โดยถาด
มีความกวาง 10 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร และความสูง 10 เซนติเมตร จะไดปริมาตร 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 
โดยจะรับเหรียญไดจำนวน 2,122 เหรียญ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาจากเครื่องจำหนายอาหารปลา
อัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญท่ีพัฒนาข้ึน พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใช อยูที่ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 

คิดเปนรอยละ 87.60   
 

คำสำคัญ: เครื่องจำหนายสินคาแบบอัตโนมัติ เครื่องหยอดเหรียญ เครื่องจำหนายอาหารปลาหยอดเหรียญ 
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Abstract 

 

 The objectives of this article is one) To design and build a coin operated fish feed vending 

machine 2) To determine the performance of a coin operated fish feed vending machine 3) To find the 

satisfaction of automatic fish feed buyers. Coin-operated tablet type 

The results of the research were as follows: 1) The construction result of a control system of a 

coin operated fish food vending machine Able to work in accordance with the specified work scope. 

Command by using a microcontroller to control the work. The motor controls the valve on-off the flow of 

fish food. The system is ready to work, waiting to receive a 10 baht coin when the 10 baht coin comes in. 

The system will release approximately 100 grams of fish food, which the system can operate. 2) The results 

of the coin-operated experiment showed that the coin selector can work for 10 baht coins into the coin 

slot for 75 coins that failed to pass 25 coins. The reason for not passing Can be divided as follows. 10 baht 

coin divided into 10 baht coin Rama 9 and 10 baht coin Rama 10. In which, if you observe the two types 

of coins, there will be differences, with the 10 baht coin Ratchakarn 9 having more weight and a thicker size 

than the 10 baht coin. From the coin-operated experiment, about 100 grams of eel fed the specified 

quantity was found.The control unit of the mechanism for the flow of fish food from the fish feed port. 

Obtained the average fish weight content of 99.6 grams, the error was 1%. From the experiment on the 

coin tray, it was found that The value of the volume of the coin tray The tray has a width of 10 centimeters, 

a length of 20 centimeters and a height of 10 centimeters, the volume is 2,000 cubic centimeters. Which 

will receive 2,122 coins. 3) The satisfaction evaluation of fish food buyers from the developed coin operated 

fish feed vending machine was found that User satisfaction level Is at a high level With an average of 4.38 

or 87.60 percent 

Keywords: Automatic vending machine, Vending machine, Fish food vending machine

 

1. บทนำ  
  การทำกิจกรรมใหอาหารปลาใกลแหลงน้ำในสถานที่ตางๆ มีเปนจำนวนมาก จะมีการเลี้ยงปลาที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ หรืออาจจะมาจากผูมีจิตศรัทธานำมาปลอยและมีปลาเปนจำนวนมากในท่ีน้ันๆ จึงมีการจำหนายอาหารปลาเกิดข้ึน
เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกแกผูใชบริการท่ีมาใหอาหารปลา มีทั้งอาหารปลาชนิดเม็ดและเปนขนมปงบรรจุใสถุงพลาสติก 
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ซึ่งการใชถุงพาสติกบรรจุอาหารปลาใชเวลาในระยะสั้น แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้งจึงเปนการสิ้นเปลืองและบางครั้งถุงพลาสติก
อาจจะปลิวลงแหลงน้ำซึ่งเกิดเปนผลเสียตามมา อีกกรณีจะมีตูตั้งไวเพื่อใสเงินคาอาหารปลา บางสถานที่มีคนขายนั่งเฝา แต
เปนสวนนอยที่จะมีคนขายน่ังเฝา ผูซื้อบางคนหยิบอาหารปลาเกิน หรือหยิบไปโดยไมจายเงิน หรือบางครั้งการวางอาหารปลา
ไวเฉยๆ ไมมีอะไรปดอาจจะทำใหอาหารปลาเปยกไดในกรณีที่ฝนตก ถาพูดถึงการลงทุนอาจจะทำใหผูขายขาดทุน และการที่
ตักอาหารปลาใสถุงพลาสติกอาจจะทำใหผูขายเสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกดวย 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยมีแนวคิดออกแบบและสรางตูจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบ
หยอดเหรียญเชิงอนุรักษธรรมชาติเพ่ือมุงเนนพัฒนาศักยภาพของมนุษย ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงที่จะทำใหอาหารปลาคงสภาพ ลด
เวลา ประหยัดทรัพยากร ผูวิจัยไดนำเอาวิชาการความรูดานไมโครคอนโทรลเลอรเขามาใชในการทำวิจัยครั้งน้ี(สุริยา ศรีวิเศษ, 

2563) โดยใชหลักการเดียวกับตูกดน้ำอัตโนมัติตามสถานที่ตาง ๆ โดยใช Arduino (ออดูโน) (Aditi Mohan and Niyati 

Tiwari, 2017) ควบคุมการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลา เพ่ือเพ่ิมอำนวยความสะดวกใหแกผูขาย มีความปลอดภัยแก
ผูขาย และยังสามารถถอดประกอบไดงายสะดวกตอการซอมบำรุงรักษา โดยที่ผูขายไมจำเปนตองมาน่ังเฝาอยูตลอดเวลา ยัง
สามารถนำเวลาไปไปพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานอื่นได 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูซื ้ออาหารปลาจากเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

  3.1 การวางแผนข้ันตอนการออกแบบเคร่ืองจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

 

ภาพที ่1 ข้ันตอนการออกแบบเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

 3.2 สวนโครงสรางเคร่ืองจำหนายอาหารปลาชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

ออกแบบโครงสรางของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ โดยมีขนาดตูสี่เหลี่ยม 

ความสูง 160 เซนติเมตร กวาง 80 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร 
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ภาพที ่2 โครงสรางเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

 3.3 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

 ประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูล Arduino เขามาควบคุมและสั่งการ โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเขามา
ควบคุมการทำงานของมอเตอร ควบคุมวาลวเปด-ปดการไหลของอาหารปลา (Goh Chin Guan, 2015) ระบบพรอมทำงานรอ
รับเหรียญ 10 บาท เมื่อเหรียญ 10 บาท เขามาถูกตองระบบจะทำการปลอยอาหารปลา โดยประมาณ 100 กรัม 

 

 

ภาพที ่3 ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

ภาพที ่4 ข้ันตอนการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

 

ชุดรบัเหรียญ               บอรด์ประมวลผล        โมดลูรีเลยค์วบคุมมอเตอร ์        มอเตอรป์ล่อยอาหารปลา 
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      3.4 การทดลองถาดใสเหรียญ 

 การหาปริมาตรของถาดใสเหรียญไดจำนวนสูงสุดกี่เหรียญ การหาพ้ืนที่ปริมาตรสี่เหลี่ยมผืนผา 

สูตรการหาปริมาตรสี่เหลี่ยมผืนผาหนวยเปนเซนติเมตร คือ =   

  (1) 

    = แทนความกวาง   

    = แทนความยาว  
    = แทนความสูง  

สูตรปริมาตรเหรียญทรงกระบอกหนวยเปนเซนติเมตร โดยใชสูตรสมการคือ = 2                       (2) 

           =    แทนรัศมีของฐาน           

          =    แทนความสูงทรงกระบอก     

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

    คาประสิทธิภาพของเครื่องจำหนายอาหารปลาชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยใช
สูตรคาเฉลี่ย (Mean)  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    

สูตรคาเฉลี่ย โดยใชสูตรสมการคือ        (3) 

   = แทนคาเฉลี่ย 

   = แทนผลรวมคะแนนทั้งหมด 

    = แทนจำนวนกลุมตัวอยาง 

สูตรสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตรสมการคือ  (4) 

     = แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    = แทน คะแนนแตละตัว 

   = แทน จำนวนคะแนนในกลุม 

  = แทน กำลังสองของผลรวมของคะแนนแตละคน 

สูตรรอยละ (Percentage) โดยใชสูตรสมการคือ 

 สูตร รอยละ ตัวเลขที่ตองการเปรียบเทียบ
จำนวนเต็ม

x 100       (5) 
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3.6 การทดลองตัวหยอดเหรียญ  

 ทดลองใชเหรียญรุนราชการที่ 9 เปนตนแบบ โดยการสุมหยอดเหรียญ 10 บาท โดยการสุมทั้งหมดเปนจำนวน 

100 เหรียญ แบงเปนเหรียญรุนราชการท่ี 9 จำนวน 75 เหรียญ และเหรียญรุนราชการท่ี 10 จำนวน 25 เหรียญ เปนตนแบบ
เพ่ือทดสอบตัวหยอดเหรียญวาใชงานไดจริง ตามวัตถุประสงคการวิจัย ซึ่งผลการทดลองดังตารางที ่1 

  ตารางที่ 1 ผลการทดลองตัวหยอดเหรียญ 

หยอดเหรียญ 10 

บาท 

(จำนวนเหรียญ) 

ความแมนยำของเหรียญ 

ที่ลงชอง/คร้ัง 
ความคลาดเคลื่อน 

(%) 

รุนราชการที่ 9 รุนราชการที่ 10 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

100 75 0 0 25 0 

  จากตารางที่ 1 ผลการทดลองตัวหยอดเหรียญ พบวา ตัวหยอดเหรียญสามารถทำงานใหเหรียญ 10 บาท (ร.9) ผาน
ลงชองรับเหรียญได จำนวน 75 เหรียญ  และเหรียญ 10 บาท (ร.10) จำนวน 25 เหรียญ ไมผานในชองรับเหรียญ แตจะออก
ในชองคืนเหรียญทั้งหมด 25 เหรียญ คาความตางความแมนยำของเหรียญที่ลงชอง/ครั้ง อยูที่ 100 % ไมมีความคลาดเคลื่อน 

  

 3.7 ผลการทดลองปริมาณของอาหารปลา 
ทดลองชุดควบคุมของกลไก โดยการกำหนดใหอาหารปลาไหลตามปริมาณที่กำหนด ประมาณ 100 กรัม เพ่ือ

ทดสอบการไหลของอาหารปลา ซึ่งผลการทดลองที่ไดเปน 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองปริมาณอาหารปลา 
จำนวนทดลอง (คร้ัง) คาปริมาณน้ำหนักอาหารปลา (กรัม) ผลตาง 

1 100 0 

2 98 2 

3 100 0 

4 102 2 

5 101 1 

6 100 0 

7 100 0 

8 97 3 

9 98 2 

10 100 0 

คาเฉลี่ย ( ) 99.6 0.4 

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองหยอดเหรียญใหอาหารปลาไหลตามปริมาณท่ีกำหนดประมาณ 100 กรัม พบวา ชุดควบคุม
ของกลไกการไหลของอาหารปลาจากชองจายอาหารปลา ไดปริมาณน้ำหนักอาหารปลาที่ เฉลี ่ย 99.6 กรัม คิดคาความ
คลาดเคลื่อน อยูที่ 1%  
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ภาพที ่5 ผลการทดลองหยอดเหรียญแลวระบบทำการจายอาหารปลา 

 

4. ผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาจากเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาจากเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

ที่พัฒนาข้ึน โดยผลการวิเคราะหประเมินความพึงพอใจของผูซื้อจากผูซื้อกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ทาน จากผูที่มาเดินซ้ือสินคา
ในตลาดนัด ม.ศิลปากร ทุกวันพุธ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)พบวา ระดับความพึง
พอใจของผูใช อยูที่ระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 

    

ภาพที ่6 ผูใชเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญท่ีพัฒนาข้ึน 

5. สรุปผลการวิจัย  

 5.1 ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

  ผลการออกแบบโครงสรางเครื่องใหอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ โดยมีขนาดเปนตูสี่เหลี่ยม มีขนาด
ความสูง 160 เซนติเมตร กวาง 80 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร  

   5.2 ผลการสรางระบบควบคุมเคร่ืองจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ 

  ผลการสรางแบบระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจำหนายอาหารปลาอัตโนมัติชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญ สามารถ
ทำงานไดตรงตามขอบเขตงานที่วาง สั่งการโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรเขามาควบคุมการทำงาน มอเตอรจะควบคุมวาลวเปด-

ปดการไหลของอาหารปลา ระบบพรอมทำงานรอรับเหรียญ 10 บาท เมื่อเหรียญ 10 บาท เขามาถูกตองระบบจะทำการปลอย
อาหารปลา โดยประมาณ 100 กรัม  ซึ่งระบบสามารถทำงานได 

   5.3 ผลการทดลองตัวหยอดเหรียญ 

  จากการทดลองตัวหยอดเหรียญจำนวน 100 เหรียญ พบวา ตัวหยอดเหรียญสามารถทำงานใหเหรียญ 10 บาท ลงชอง
หยอดเหรียญได จำนวน 75 เหรียญ ที่หยอดเหรียญไมผาน 25 เหรียญ สาเหตุที่ไมผาน แบงไดดังน้ี เหรียญ 10 บาทแบงเปน 

เหรียญ 10 บาทรัชกาลที่ 9 และเหรียญ 10 บาทรัชกาลที่ 10 ซึ่งหากสังเกตเหรียญทั้ง 2 แบบจะมีความแตกตางกัน โดย
เหรียญ 10 บาท (ร.9) มีน้ำหนักมากกวา เหรียญ 10 บาท (ร.10) 

   5.4 ผลการทดลองปริมาณของอาหารปลา 
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  จากการทดลองหยอดเหรียญใหอาหารปลาไหลตามปริมาณท่ีกำหนดประมาณ 100 กรัม พบวาชุดควบคุมของกลไกการ
ไหลของอาหารปลาจากชองจายอาหารปลาไดปริมาณน้ำหนักอาหารปลาท่ี เฉลี่ย 99.6 กรัม คิดคาความคลาดเคลื่อนอยูที ่1% 

  5.5 ผลการทดลองถาดใสเหรียญ 

  จากการทดลองถาดใสเหรียญ  พบวา คาของปริมาตรของถาดใสเหรียญ โดยถาดมีความกวาง 10 เซนติเมตร ความยาว 
20 เซนติเมตร และความสูง 10 เซนติเมตร จะไดปริมาตร 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาตรเหรียญ โดยมีความสูงและรัศมี
ของเหรียญ จะไดจำนวนเหรียญ 2,122 เหรียญ  

    5.6 ผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาจากเครื่องจำหนายอาหารปลาชนิดเม็ดแบบหยอด
เหรียญ 

   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูซื้ออาหารปลาจากเครื่องจำหนายอาหารปลาชนิดเม็ดแบบหยอดเหรียญที่พัฒนาข้ึน 

พบวา ระดับความพึงพอใจของผูใช อยูที่ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.38 คิดเปนรอยละ 87.60 

 

6. ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับปรุงแกไขในเรื่องของโครงสรางใหแข็งแรงทนทานมากกวาเดิม 

  2. ควรมีการเพ่ิมเติมของการรับเหรียญทุกชนิด คือ เหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท และ เหรียญ 5 บาท 

 3. ควรมีปุมกดจายอาหารปลา เพ่ือไมใหอาหารปลาไหลออกมาทันที่หลังการหยอดเหรียญ 
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บทคัดยอ  

  

 งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาตูฟกไขไกชนสายพันธุพมาดวยระบบ Internet of Things (IoT) ซึ่งทางผูวิจัยไดพัฒนาโดยการ
ประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino LabVIEWและใชอุปกรณตรวจรู สําหรับวัดคาอุณหภูมิความรอน คาความชื้น การพลิก
ไขไก และคาแสง ใช Neural Networkในการคํานวณอัตราการเกิดของไกที่ฟกจากไขได ซึ่งผลการทดลองของการวิจัยนี้คาดวา ตู
ฟกไขไกพันธุพมาจะสามารถเพิ่มอัตราการเกิดของไกในไขแตละใบได และลดระยะเวลาในการฟกไขได และ สามารถใช deep-

learningในการคํานวณอัตราการเกิดของไกในไขได 

คําสําคัญ: โครงขายประสาทเทียม อาดุยโน ไกชนพมา แล็บวิว 
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Birth rate prediction Of Burmese fighting cock with Neural Network 
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Abstract  

 

 This research is to develop a Burmese chicken incubator with Internet of Things (IoT) system. The 

researcher has developed this incubator by applying an Arduino Uno LabView and using a sensor to measure 

temperature, light, humidity, egg turning and exposure. Neural Network was used to calculate the incubation 

rate of hens hatched from eggs. The experimental result of this research is expected that the Burmese 

incubators can increase the incubation rate of chicken in each egg, reduce time of incubation, and be able to 

use deep-learning to calculate incubation rate of hens hatched from eggs. 

Keywords: Neural Network, Arduino,  ฺBurmese fighting cock, LabVIEW 

 

1. บทนํา  

 ประเทศในแถบเอเชียที่นิยมเลี้ยงไกชน ไดแก ไทย พมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย [1] ไกชนสาย
พันธุพมา เปนที่ใหความสนใจแกเซียนไกชนทั้งหลายมาก มี 4 สายพันธุหลักๆ ไดแก พมางอน พมารําวง แมสะรียง และพมาใต 
ลักษณะทั่วไปที่สังเกตไดคือ อกแนน หางยก ลําตัวสั้น หนาแหลม และขนเปนสีเขียว สีเหลือง สีกรดแดง สีกรดดู และสีกรดเหลือง 
ซึ่งเปนสีหลักของไกสายพันธุพมา จุดเดนคือมีความวองไว ตีไว ตีแมน ปากไว ตีไดโดยไมตองจิก ชอบแทงหู แทงตา สนับปกหนา จุด
ดอยของไกชนพมา คือ เปนไกที่มีขนาดเล็ก โดยมีน้ําหนักอยูประมาณ 2 – 2.5 กิโลกรัม ตัวเล็ก เตี้ย รูปรางไมสวย โครงสรางของ
รางกายบอบบาง [2] ราคาของไกชนสายพันธุพมาจะอยูที่ 500-100,000 บาทขึ้นไป โดยท่ีลูกไกอายุ 1 เดือนครึ่ง จะอยูที่ราคา 500 

บาท พอพันธุไกราคา 3,000-5,000 บาท แมพันธุราคา 500-3,000 บาท ไกหนุมราคา 1,000-5,000 บาท ไกหนุมพรอมชนราคา 
3,000-40,000 บาท [3] 

การฟกไขไกแบบธรรมชาติจะมีอัตราการฟกไขที่ไมคงท่ี และเนื่องจากมีอุปสรรคที่มีผลตออัตราการฟกไขของแมไก เชน 
แมไกไมยอมฟกไขเอง สงผลทําใหไขไกเนาเสีย หรือไรกับเหาที่อยูบนตัวของแมไก ที่สงผลทําใหลูกไกที่กําลังจะเกิดตายได การ
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ขับถายมูลของแมไกในบางครั้งที่ถายลงบนไขไกอาจจะทําใหเกิดการเนาเสียของไขไกในระหวางการฟก และสภาพอากาศที่หนาว
เย็น โดยเฉพาะในฤดูหนาวนั้นทําใหไขไกมีอัตราการฟกไขที่นอยลงอยางมาก  

งานวิจัยนีไ้ดทําการพัฒนาตูฟกไขไกสายพันธุพมาดวยระบบ Internet of Things (IoT) ซึ่งทางผูวิจัยไดประยุกตใช
ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Uno โปรแกรมLabVIEW และนําอุปกรณตรวจรู ที่สามารถวัดคาอุณหภูมิความรอน คาความชื้น 
การพลิกไขไก และคาแสง นําคาท่ีตรวจวัดไดมาเก็บเปนฐานขอมูล และใช Neural Network ทําการคํานวณหาอัตราการเกิดของไก
ที่ฟกจากไขได ซึ่งผลการทดลองพบวา ตูฟกไขไกชนสายพันธุพมา สามารถเพิ่มอัตราการเกิดของไกในไขแตละใบได และลด
ระยะเวลาในการฟกไขลง  
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1 ปจจัยที่มีผลตอการฟกไขประกอบดวย [4]  

2.1.1 อุณหภูมิ ระยะ 18 วันแรกจะตองใชอุณหภูมิประมาณ 37.5 – 37.7 องศาเซียลเซียส และระยะ 19 - 21 วันหลัง ใช
อุณหภูมิประมาณ 37.2 - 37.5 องศาเซียลเซียส 

2.1.2 ความชื้น ชวง 18 วันแรก ไขตองการความชื้นสัมพัทธประมาณ 60 เปอรเซ็นต และชวง 19 – 21 วันหลังกอนการฟก 
ไขตองการความชื้น 70 – 75 เปอรเซ็นต เพื่อใหลูกไกเจาะเปลือกไขไดงายข้ึน 

2.1.3 อากาศและการถายเทอากาศในตูฟก ควรมีระบบระบายอากาศท่ีดี สามารถระบายอากาศไดอยางเพียงพอ จึงจะทํา
ใหการฟกไขไดผลดี 

2.1.4 การวางไขไกในตูฟก ควรวางไขใหเหมาะสมตามธรรมชาติ โดยปกติแลวลูกไกจะหันหัวขึ้นดานบนเสมอ  
2.1.5 การกลับไขฟก สําหรับตูฟกไข ควรกลับไขในทุกๆชั่วโมง โดยมุมของการกลับไขที่เหมาะสมคือ มุม 45 องศา จากแนว

นิ่งกลับไปกลับมา และการใชมุมองศาอ่ืนอาจจะมีผลตอการฟกไขที่ลดลง ในระยะ 19-21 วันหลังควรหยุดกลับไข 
 

3. อุปกรณที่ใชงานวิจัย 

3.1 Arduino [5] เปนไมโครคอนโทรลเลอรแผงวงจรแบบสําเร็จรูปในยุคปจจุบัน ซึ่งถูกสรางมาจาก Controller ตระกูล ARM 

ของ ATMEL ขอดีของไมโครคอนโทรลเลอรแผงวงจรคือเร่ืองของ Open Source ที่สามารถนําไปพัฒนาตอเปนอุปกรณตาง ๆได
และความสามารถในการเพ่ิม Boot Loader เขาไปที่ตัว ARM จึงทําใหการ Upload Code เขาตัวแผงวงจรสามารถทําไดงายขึ้น 
และยังมีการพัฒนา Software ที่ใชในการควบคุมตัวแผงวงจรของ Arduino มีลักษณะเปนภาษา C++ ที่โปรแกรมเมอรมี
ความคุนเคยในการใชงานตัวแผงวงจรสามารถนําโมดูลมาตอเพ่ิมซึ่งทาง Arduino เรียกวาเปน shield เพื่อเพิ่มความสามารถ
เพิ่มข้ึน แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino 
ที่มา : https://sites.google.com/site/karanwinatktech/unit1 

 
3.2 อุปกรณวัดคาความสวางความเขมแสง (LDR Photoresistor Sensor Module) [6]  

โมดูลเซ็นเซอรวัดความสวางความเขมแสงโดยใชเซ็นเซอร LDR ในการตรวจจับ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมแสงจะทํา
ใหความตานทานเปลี่ยนแปลงตามความเขมแสง โดยใหสัญญาณ Output ออกมา 2 แบบคือ แบบ Analog ระดับความเขมของแสง 
ที่วัดไดเปนคา 0-1023 สวน Digital สัญญาณที่ไดคือ Logic 1 และ Logic 0 โดยหมุนตัวตานทานปรับคาได บนแผงวงจรเพื่อตั้ง
ระดับความตองการของความเขมแสงวาจะใหสวางเทาใด จึงจะสงคาเอาตพุตออกมา ใชแหลงจายไฟ 3.3V และ 5.0V เหมาะกับการ
ใชงานรวมกับ Arduino และ ไมโครคอนโทรลเลอรอื่นๆ แสดงดังภาพที่ 2 

 
ภาพท่ี 2 LDR Photoresistor Sensor Module 

ที่มา : https://www.spmicrotech.com/ 

 

3.3 DS18B20 Temperature [7] 
สามารถตอสายสัญญาณเขากับคอนโทรลเลอรเพื่อรับขอมูลของอุณหภูมิโดยใชไฟเล้ียง -5 3 v วัดอุณหภูมิชวง -55 ถึง 125 

องศาเซลเซียส เอาตพุตแบบดิจิตอล แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพท่ี 3 DS1820 Temperature 

ที่มา : https://core-electronics.com/ 
 

3.4 โมดูลวัดความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิ SHT11 [8] 
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ทําหนาที่เปนทั้งตัววัดความชื้นและอุณหภูมิภายในตัวถังเดียวกัน สามารถกําหนดความละเอียดของยานการวัดได มีขนาด
เล็กและกินพลังงานต่ํา ทํางานในยานแรงดัน +2.4V ถึง+5.5Vเสถียรภาพในการทํางานสูง

 
 

ภาพท่ี 4 SHT11 

ที่มา http://jumpstartinnovation.blogspot.com/2013/07/sht11 

3.5 LabVIEW [9] 
LabVIEW ยอมาจาก Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สรางข้ึน 

เพื่อนํามาใชในดานการจัดการวัดและเครื่องมือวัดสําหรับงานทางวศิวกรรม ซึ่งเปนโปรแกรมประเภท GUI (Graphic User 

Interface) นั้น คือผูใชพัฒนาโปรแกรมไมจําเปนตองเขียน code หรือ คําสั่งใดๆ ทั้งสิ้น และภาษาที่ใชในโปรแกรมจะเรียกวาเปน 

ภาษารูปภาพ หรือเรียกอีกอยางวาภาษา G (Graphical Language) ซึ่งจะแทนการเขียนโปรแกรมเปนบรรทัดภาษาพื้นฐาน เชน C, 

BASIC หรือ FORTRAN 

ดวยรูปภาพหรือสัญลักษณทั้งหมดโดยจะชวยอํานวยความสะดวกและสามารถลดเวลาในการเขียนโปรแกรมลงไปไดมากโดยเฉพาะ
ในงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก เชน Port หรือ Card ตางๆ 

รวมถึงการจัดวางตําแหนงในหนวยความจําเพ่ือท่ีจะสามารถรวบรวมขอมูลมาใช ในการคํานวณและเก็บขอมูลใหไดประโยชนสูงสุด  
แสดงไดดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 LabVIEW 

ที่มา : https://www.elsys-instruments.com/en/support/labview_instrument_driver.php 
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3.6 Neural Network [10] 
Neural Network หรือ โครงขายประสาทเทียม คือเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อการประมวลผลสารสนเทศดวยการ

คํานวณแบบคอนเนคชันนิสต ซึ่งแนวคิดของเทคนิคนี้ มาจากการศึกษาโครงขายไฟฟาชีวภาพ (bioelectric network) ในสมอง ซึ่ง
ประกอบดวยเซลลประสาท (neurons) และจุดประสาท (synapses) และขายงานประสาทเกิดจากการเชื่อมตอระหวางเซลล
ประสาท จนเปนเครือขายที่ทํางานรวมกัน 
 

 
ภาพท่ี 6 โครงขายประสาทเทียม 

ที่มา : https://www.freecodecamp.org/ 

4. วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการฟกไขใหไดผลผลิตที่ดีที่สุด 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาตูฟกไขไกชนสายพันธุพมาดวยระบบ IoT เพื่อใหสามารถควบคุมปจจัยที่มีผลตอการฟกไข โดยการรับคาจากตัวรับรู 

ไดแก ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในอากาศ และคาความสวาง จากนั้นนําคาที่ตรวจวัดได แสดงผานทางโปรแกรม LabVIEW ซึ่งผัง
การทํางานของระบบฟกไข การออกแบบสวนประสานผูใช User Interface (UI) รวมไปถึงตูฟกไข แสดงไดดังภาพที่ 7 8 9และ 10 

ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ผังการทํางานของตูฟกไข 
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ภาพท่ี 8 การออกแบบระบบดวยโปรแกรม LabVIEW 

ภาพท่ี 9 หนาจอ UI แสดงคาท่ีวัดได 
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ภาพท่ี 10 ตูฟกไข 



6. ผลการวิจัย

คณะผูวิจัยไดทาํการทดลองระบบตูฟกไข เพื่อเก็บคาแสง อุณหภูมิ และความชื้น และเปรียบเทียบกับการฟกไขตามธรรมชาติ ที่
ฟารมไกชน ส.สุทิน ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยแบงการทดลองเปน 3รอบในการฟกไข รอบละ 6-7 ฟอง ผล
การทดลอง แสดงดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองฟกไข 
สถานที่ รอบที่ วันที่ จํานวนไข มีเชื้อ ไมมีเชื้อ ตาย เกิด 

ตูฟกไข 1 17 ก.พ. 64 – 09 มี.ค.64 7 3 4 7 - 

ธรรมชาติ 1 17 ก.พ. 64 – 09 มี.ค.64 7 3 4 7 - 

ตูฟกไข 2 11 มี.ค.64 – 31  มี.ค.64 7 4 3 1 3 

ธรรมชาติ 2 11 มี.ค.64 – 31  มี.ค.64 6 3 3 - 3 

ตูฟกไข 3 4 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64  7 4 3 1 3 

ธรรมชาติ 3 4 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64 7 4 3 1 3 

การออกแบบโครงขายประสาทเทียมเพื่อพยากรณอัตราการเกิดของไก โดยใชขอมูลชั้นอินพุทจํานวน 4 โหนด คือ อุณหภูมิ แสง 
ความชื้น และเชื้อในไข ขอมูลของ Hidden Layer ชั้นที่ 1 จํานวน 8 โหนด ขอมูล Hidden Layer ชั้นที่ 2 จํานวน 8 โหนด และ
ขอมูล Output Layer 1 โหนด โครงสรางของโครงขายประสาทเทียม แสดงไดดังภาพที่ 11 

ภาพที่ 11โครงสรางของโครงขายประสาทเทียม 

ผลจากทดลอง พบวาคาความแมนยําของ Model มีคาประมาณ 0.9733 สวนคาความคลาดเคล่ือนของ model อยูที่ 0.1103

แสดงไดดังภาพที่ 12 และ 13 ตามลําดับ
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ภาพที่ 12ความแมนยําของแบบจําลอง

ภาพที ่13ความคลาดเคล่ือนของแบบจําลอง

7. สรุปผลการวิจัย

การเกิดของไกชนสายพันธุพมา ไมไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม มีปจจัยเกี่ยวกับเชื้อของไขดวย ถาไขมีเชื้อ โอกาสที่จะลูกไกฟก
ออกมาจะมีสูง 
8. ขอเสนอแนะ

ขอมูลสําหรับใชในโครงขายประสาทเทียมมีประมาณ 998 ชุด ทําใหแบบจําลองมีขอมูลสําหรับ train นอยไป แนะนําใหขยายตู
ฟกไข เพื่อรองรับปริมาณไขใหมากขี้น 
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เครื่องมือระบุตําแหนงแสดงผลผานกราฟานา 
กรณีศึกษารถไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

หฤทัย ดิ้นสกุล1*, จารุพงศ เกาะแกว1, และณัฐฐา ระมณเฐียร2 

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสาตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมl  

*harutai@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เสนอการนําเทคโนโลยีจีพีเอสแทรคก้ิงมาใชเพื่อระบุตําแหนง โดยพัฒนาหาประสิทธิภาพในการรับ-สงขอมูล และการ
ประหยัดพลังงาน โดยใชการสื่อสารผานเทคโนโลยีเซลลูลารกลุม LPWAN คือการทําใหเครือขายเช่ือมตอในระยะทางที่ไกลไดโดย
ใชพลังงานต่ํา การทํางานของเครื่องระบุตําแหนง ประกอบดวย 1) มอดูลจีพีเอส ทําหนาท่ีถอดรหัสขอมูลที่สงจากดาวเทียมมาเปน
พิกัด 2) ไมโครคอนโทรลเลอร และมอดูลเอ็นบี-ไอโอที  ทําหนาที่รับขอมูลจากมอดูลจีพีเอส และสงขอมูลไปที่โหนด-เรดเพื่อ
จัดเรียงขอมูลที่จะนําไปใช และมีการเก็บขอมูลแบบเรียลไทมในอินฟลัคซดีบี โดยนําขอมูลไปแสดงผลท่ีแดชบอรดของกราฟานา 
ผลการทดลองโดยนําเครื่องระบุตําแหนงติดตั้งบนรถไฟฟารับสงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมพบวามีคาความผิดพลาด
เฉลี่ยของพิกัดคิดเปนรอยละ 6.73 เมื่อเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชันกูเกิลแมพ  

คําสําคัญ: มอดูลจีพีเอส, อินฟลัคซดีบ,ี กราฟานา,แอพพลิเคชันกูเกลิแมพ และมอดูลเอ็นบ-ีไอโอที 
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 GPS Tracking display on Grafana case study Nakhon Pathom Rajabhat University 

Harutai Dinsakul1*, Jaruphong Kaokaew1, and Natha Ramontean2

1*,1,2Electrical Engineering Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat 

University 

*harutai@ webmail.npru.ac.th

Abstract 

This research presents GPS tracking technology to determine location. by improving efficiency in data 

transmission and energy saving. LPWAN cellular communication technology which enables networks to connect 

over long distances with low power is used. The function of GPS tracking consist of 1)The GPS module is 

responsible for decoding data sent from satellites into coordinates. 2) Microcontroller and NB-Iot  is responsible 

for receive coordinate data from GPS module and sending the coordinate data to Node-Red to be used. The 

data is stored in real time in the cloud database and displayed in Grafana. The results of the experiment by 

installing the GPS tracking on the electric transport vehicle Nakhon Pathom Rajabhat University was found that 

the average error of coordinates was 6.73 percent compared to the Google Maps application. 

Keywords: GPS Module, InfluxDB, Grafana, googleMap and NB-IOT Module 

1. บทนํา

ปจจุบันเครื่องมือระบุตําแหนงหรือจีพีเอสนิยมมาใชกันอยางมาก โดยอาศัยการคํานวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่สงมาจาก
ตําแหนงของดาวเทียมตาง ๆ ที่โคจรอยูรอบโลกสามารถระบุตําแหนง ในทุกสภาพอากาศจากการคํานวณความเร็ว และทิศทางเพ่ือ
นํามาใชรวมกับแผนที่ในการนําทาง ปจจุบันเทคโนโลยีการระบุตําแหนงถูกติดตั้งในสมารทโฟน ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงระบบ
ระบุตําแหนงไดงายขึ้น แตการนําไปใชขึ้นอยูกับความสามารถของซอฟตแวรและระบบระบุพิกัดตําแหนงในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
วามีประสิทธิภาพมากหรือนอยเพียงใด ซึ่งในสมารทโฟนนั้นมีขอจํากัดดานพลังงานหรือแบตเตอร่ีทําใหความสามารถในการระบุ
ตําแหนงไมยาวนานนัก งานวิจัยนี้พัฒนาเคร่ืองมือระบุตําแหนงเพ่ือใชในการบอกตําแหนงของยานพาหนะแบบประหยัดพลังงาน 
เพื่อใหสามารถระบุตําแหนงใหไดนานขึ้น และขอมูลตําแหนงของระบบระบุตําแหนงถูกเก็บไวบนคลาวดเซิรฟเวอรและสามารถ
เรียกดูพิกัดตําแหนงยอนหลังไดผานแอพพลิเคชันกราฟานา 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

2.1 มอดูลเอ็นบี-ไอโอที

 มอดูลเอ็นบี-ไอโอทีใชมอดูล BC95-B8 คลื่นความถ่ี 900 MHz สามารถใชงานรวมกับมอดูลอารดุยโน มีชองสําหรับใสซิม 
มีพอรตภายในสามารถใชงานรวมกับคอมพิวเตอร ได โดยเ ช่ือมตอผานสายยู เอสบี   1) บอรดมอดูล เอ็นบี - ไอโอที  
2) สายอากาศ (antenna) 3) ซ็อกเก็ตซิม (socket sim) ที่ติดมากับบอรดซีลส (shield)

ภาพที ่1 มอดูลเอ็นบี-ไอโอที 

2.2 มอดูลรับสัญญาณจีพีเอส 

ภาพที่ 2 มอดูลรับสัญญาณจีพีเอส 

ที่มา: https://www.electronicwings.com/sensors-modules/gps-receiver-module 

หลักการทํางานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมจํานวนอยางนอย 3 ดวง โดยสัญญาณจากดาวเทียมประกอบดวยขอมูลที่ระบุ
ตําแหนง และเวลาขณะสงสัญญาณ มอดูลรับสัญญาณจีพีเอสตองประมวลผลความแตกตางของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับ
เวลาจริง เนื่องจากระยะทางของดาวเทียมในแตละดวงกับโลกจะไมเทากัน เพื่อแปรเปนระยะทางระหวาง มอดูลรับสัญญาณจีพีเอส
กับดาวเทียมแตละดวง โดยระยะทางจะมีเวลาและความเร็วในการเดินทางของสัญญาณซ่ึงคือความเร็วแสง (อภิศักด์ิ เกตุขาว, 
2558: 54) ดังสมการที่ (1) 
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ระยะทาง = ความเร็ว x เวลา (1) 

คาพิกัดที่มอดูลรับสัญญาณจีพีเอสไดรับอยูในรูปแบบดีเอ็มเอส (degree minute second : DMS) โดยละติจูด อยูในรูป
ddmm.mmmm และลองจิจูดอยูในรูป dddmm.mmmm ซึ่งคา d หมายถึงองศา(degree) และคา m หมายถึงเวลา (minute) 

โดยการเปลี่ยนพิกัดใหอยูในรูปทศนิยมไดจากสมการท่ี (2) และสมการที่ (3) (อภิศักดิ์ เกตุขาว, 2558: 54) 

ละติจูด องศาเหนือ จํานวนนาที
(2) 

ลองติจูด องศาเหนือ จํานวนนาที
(3) 

การหาระยะหางระหวางจุด 2 จุด สามารถหาไดจากรากท่ีสองของผลบวกของผลลบของพิกัด x ของจุดแรกและพิกัด xของ
จุดปลาย และผลลบของพิกัด y ของจุดแรกและพิกัด y ของจุดปลายดังสมการที่ (4) 

(X1,Y1)

d

(X2,Y2)

ภาพที่ 3 ระยะทางระหวางจุด 2 จุด 

 (4) 

เมื่อ  หมายถึงระยะทางระหวางจุด 2 จุด  หมายถึงพิกัดแนวนอนของจุด 1 หมายถึง พิกัดแนวนอนของจุด 2  หมายถึง
พิกัดแนวตั้งของจุด 1 และ  หมายถึงพิกัดแนวตั้งของจุด 2  โดยพบวาสมการที่ (4) เปนสมการที่ใชสําหรับหาระยะหางระหวางจุด 
2 จุด ที่เปนเสนตรง แตเนื่องจากพ้ืนผิวของโลกเปนเสนโคง เมื่อละติจูดของพิกัดมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหระยะหางของจุด 2 จุดมี
คาไมเทากัน สามารถนํามาประยุกตไดดังสมการที่ (5) 

d = X2*a2 - X1*a1
2+ Y2*b2 - Y1*b1

2  (5) 

เมื่อ d หมายถึงระยะหางของพิกัดระหวาง gps1 และ gps2  X1 หมายถึงพิกัดละตจิูดของตําแหนง gps1  Y1 หมายถึงพิกัด
ลองจิจูดของตําแหนง gps1 X2 หมายถึงพิกัดละติจูดของตําแหนง gps2 และY2 หมายถึงพิกัดลองจิจดูของตําแหนง gps2 โดย คา 
a และคา b สามารถอางอิงจากคาละตจิูดและลองจิจดูไดในตารางที่ 1 

2.3 โหนดเรด 

โหนดเรด เปนซอฟทแวรเปด เปนเครื่องมือเพื่อการเช่ือมตอแบบเอ็มทูเอ็ม (machine-to-machine : M2M) คือ อุปกรณ 
ติดตอหรือสื่อสารกับอุปกรณ โดยเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีไอโอที ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่อินเทอรเน็ต  เช่ือมตอกับอุปกรณตาง ๆ 
เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต โทรทัศน ตูเย็น เขากับอินเทอรเน็ต ทําใหสามารถเช่ือมโยงสื่อสารกับอุปกรณตาง ๆ ได โดยผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต  การนําไปใชจะทําใหไมตองเขียน API ฝง Server เอง โดยโหนด-เรดเปนการพัฒนาโปรแกรมแบบ Flow-
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Based Programming สามารถออกแบบ API ในการรับคา คํานวณ แปลงขอมูล เก็บขอมูล หรือเช่ือมตอกับบริการอื่น ๆ 
นอกจากนี้โหนดเรดยังมีลักษณะเปน Browser ในการเลือกโนดมาวางแลวเช่ือมตอเพื่อควบคุมอินพุตเอาตพุตตาง ๆ ได แลว
กําหนดคาการทํางาน จากนั้นก็ลากสายสําหรับเชื่อมโยงขอมูลโดยไมตองเขียนโปรแกรมในการพัฒนา  

ตารางที่ 1 คาละติจูดและลองจิจดูเมื่อองศาเปลี่ยนแปลง 

องศา ละติจูด ลองจิจูด 

0° 110.574 กิโลเมตร 111.320 กิโลเมตร 
15° 110.649 กิโลเมตร 107.550 กิโลเมตร 
30° 110.852 กิโลเมตร 96.486 กิโลเมตร 
45° 111.132 กิโลเมตร 78.847 กิโลเมตร 
60° 111.412 กิโลเมตร 55.800 กิโลเมตร 
75° 111.618 กิโลเมตร 28.902 กิโลเมตร 
90° 111.694 กิโลเมตร 0.000 กิโลเมตร 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Latitude 

2.4 เอ็มคิวทีท ีMQTT  

 เอ็มคิวทีที (MQTT) เปน โพรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมตอแบบ M2M (Machine-to-Machine) คืออุปกรณกับ
อุปกรณผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะทําใหสามารถควบคุมอุปกรณตาง ๆ  จากท่ีอื่นได องคประกอบของเอ็มคิวทีที ประกอบดวย    

เอ็มคิวทีที โบรคเกอร (MQTT Broker) ทําหนาที่เปนตัวกลางคอยจัดการกับขอความ โดยจะรับขอความจาก Publisher และสง
ตอไปยัง Subscriber โดยอางอิงจาก Topic ของขอความ       

2.5 อินฟลัคดีบ ี

อินฟลัคซดีบี (influxDB) เปนฐานขอมูลอนุกรมเวลาแบบซอฟทแวรเปด พัฒนาข้ึนดวยภาษา Go ทําใหภาษาคิวรี คลายกับเอส
คิวแอล (structured query language : SQL) อินฟลัคซดีบีทํางานบนคลาวด  สามารถเรียกคนชุดขอมูลแบบฐานเวลาจริง หรือ
ขอมูลท่ี Timestamp จํานวนมาก เชน การเก็บขอมูลจากเซนเซอร ขอมูลจากอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง โดยการเก็บขอมูลใน
อินฟลัคซดีบี สามารถกําหนดระยะเวลาในการเก็บ และสามารถลงขอมูลออกจากระบบได 

2.6 กราฟานา 

กราฟานาเปนเครื่องมือแดชบอรด (dashboard) แบบซอฟทแวรเปด เปนเครื่องมือในการแสดงขอมูลในลักษณะกราฟ ตัวเลข 
สี เพื่อสรุปขอมูลตาง ๆ โดยทํางานรวมกับ แหลงขอมูลตาง ๆ เชนกราไฟท (graphite) อินฟลัคซดีบี โอเพนทีเอสดีบี OpenTSDB 

(time series database : TSDB) เปนตน สามารถสรางและแกไขแดชบอรดไดและสามารถดึงขอมูลออกมาไดแบบเรียลไทมได  
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3. วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสรางเครื่องระบุตําแหนง โดยการทํางานของเครื่องระบุตําแหนงคือมอดูลจีพีเอสรับสัญญาณคลื่นวิทยุจาก
ดาวเทียมอยางนอย 3 ดวง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตําแหนงและเวลาขณะสงสัญญาณ  มอดูลจีพีเอสจะประมวลผลผลตางของเวลา
จริงกับเวลาขณะสงสัญาณ เพื่อเปลี่ยนเปนระยะทางระหวางมอดูลจีพีเอสกับดาวเทียม เมื่ อไมโครคอนโทรลเลอรรับคาละติจูด 
ลองจิจูดจากมอดูลจีพีเอสจะคํานวณตําแหนงใหอยูในรูปทศนิยมและสงขอมูลใหมอดูลเอ็นบี -ไอโอที เพื่อสงขอมูลผานเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ไปยังโหนด-เรด เพื่อนําขอมูลเก็บไวในระบบฐานขอมูลอินฟลัคซดีบี และกราฟานาซ่ึงเปนแดชบอรดแสดงผล
ขอมูลจะดึงขอมูลในฐานขอมูลมาแสดงผล ซึ่งเครื่องระบุตําแหนง แบงได 4 สวนดังน้ี 

ภาพที่ 
3 สวนประกอบของเครื่องมือระบตุําแหนง

1) สวนระบุตําแหนง ประกอบดวยมอดูลจีพีเอสและไมโครคอนโทรลเลอร  โดยไมโครคอนโทรลเลอรทําหนาที่รับขอมูล
ตําแหนงจากมอดูลจีพีเอส และคํานวณเพ่ือใหไดคาละติจูดและลองจิจูด ดังภาพท่ี 4 

ภาพที่ 4 การเช่ือมตอมอดลูจีพีเอสและไมโครคอนโทรลเลอร 

2) สวนสงขอมูลไปยังฐานขอมูล และแสดงผล ประกอบดวยบอรดเอ็นบี-ไอโอที และโหนด-เรด โดยบอรดเอ็นบี-ไอโอที รับ
ขอมูลตําแหนงและระดับพลังงานของเครื่องระบุตําแหนงจากไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อสงไปยังสถานีฐานของโทรศัพทเคลื่อนที่
และสงขอมูลไปท่ีโหนด-เรด พรอมแสดงผลขอมูลในโหนด-เรด  

3) สวนเก็บขอมูลแบบเรียลไทมลงในอินฟลัคซดีบี เมื่อโหนด-เรดรับคาขอมูลจากบอรดเอ็นบี-ไอโอทีทั้งคาละติจูด ลองจิจูด
จากนั้นจะทําการสงขอมูลแบบเวลาจริงลงไปเก็บไวท่ีอินฟลัคซดีบี 

4) สวนแสดงผลในกราฟานา เมื่อโหนด-เรดรับขอมูลจากบอรดเอ็นบี-ไอโอที ประกอบดวยคาละติจูด ลองจิจูด และระดับ
แรงดัน จะทําการสงขอมูลแบบเรียลไทมไปเก็บไวที่อินฟลัคซดีบี และแสดงผลในอินฟลัคซดีบี จากนั้นกราฟานาจะทําการดึงขอมูล

มอดูลจีพเีอส ไมโครคอนโทรลเลอร เอ็นบี-ไอโอท ี
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ในอินฟลัคซดีบีมาแสดงผล โดยกราฟานาตองทําการลงปลั๊กอิน (plug in) กับอินฟลัคซดีบี และกําหนดคาไอพี พอรต และช่ือ
ฐานขอมลูภายในของอินฟลัคซดีบีใหตรงกับท่ีเก็บไว 

ภาพที่ 5 ผลการทดลองการสงขอมูลดวยบอรดเอ็นบี ไอโอที ไปยังโหนด-เรด 

ภาพที่ 6 ผลการทดลองโหนด-เรด เชื่อมตอกับอินฟลัคซดีบี 

ภาพที่ 7 การแสดงผลของกราฟานาดึงขอมูลจากอินฟลัคซดีบี 

4. ผลการวิจัย

1) การทดลองเปรียบเทียบพิกัดที่ไดจากเครื่องระบุตําแหนงกับแอพพลิเคชันกูเกิลแมพ (google map) แสดงดังภาพท่ี 8 และ
ตารางที่ 2 โดยมีคาความผิดพลาดคิดเปนรอยละ 6.73 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

737 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ภาพที ่8 ความผิดพลาดระหวางเครื่องระบุตําแหนงและแอพพลเิคชันกูเกิลแมพ 

ตารางที่ 2 ความผิดพลาดระหวางเครื่องระบุตําแหนงและแอพพลิเคชันกูเกิลแมพ 

ลําดับ 

ตําแหนงจากแอพพลิเคชัน 
กูเกิลแมพ 

ตําแหนงจากเคร่ืองมือระบุ
พิกัด 

คาการเปลีย่นแปลงระยะทาง
เปนกิโลเมตร(ดูจากองศาของ

ละติจูด) 
ระยะท่ี
ผิดพลาด
(เมตร) 

คาความ
ผิดพลาด

(เปอรเซ็นต) 
ละติจูด ลองจิจูด ละติจูด ลองจิจูด 

ของละติจูด
(km) 

ของลองจิจูด
(km) 

1 13.8409382 100.0148545 13.840949 100.01482 110.639 108.054 3.91 3.91% 

2 13.8409164 100.0148381 13.840873 100.01496 110.639 108.054 14.02 14.02% 

3 13.8409581 100.0150352 13.840993 100.0151 110.639 108.054 8.00 8.00% 

4 13.8409288 100.0148957 13.84089 100.01492 110.639 108.054 5.03 5.03% 

5 13.8407351 100.0147432 13.840751 100.01473 110.639 108.054 2.26 2.26% 

6 13.8367364 100.0265841 13.836835 100.0266 110.639 108.054 11.04 11.04% 

7 13.8363829 100.0271336 13.836323 100.02713 110.639 108.054 6.64 6.64% 

8 13.836167 100.0276972 13.836159 100.02765 110.639 108.054 5.18 5.18% 

9 13.8361084 100.0280459 13.836155 100.02799 110.639 108.054 7.94 7.94% 

10 13.8360212 100.028399 13.836096 100.02837 110.639 108.054 8.85 8.85% 

คาเฉลี่ยของความผิดพลาด(เปอรเซ็นต) 6.73% 

2) การทดลองเครื่องระบุตําแหนงการเดินรถไฟฟาในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแสดงผลการเดินรถผาน
กราฟานาเปรียบเทียบกับแอพพลิเคชันเพเซอรซึ่งเปนแอพพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ แสดงการเคลื่อนตําแหนง ดังภาพท่ี 9 

และภาพที่ 10 

ตาํแหนง่จากแอพพลเิคชนักเูกิลแมพ
ตาํแหนง่จากเครอืงระบตุาํแหนง่
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ภาพที่ 9 พิกัดจากเครื่องมือระบุตาํแหนงบนกราฟานา 

ภาพที่ 10 ตําแหนงการเดินรถไฟฟาพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแสดงบนกราฟานาและบนแอพพลิเคชันเพเซอร 

5. สรุปผลการทดลอง

บทความวิจัยนี้นําเสอนการพัฒนาเครื่องมือระบุตําแหนง ใหบริการบนไอโอที คลาวด ดวยโพรโตคอลเอ็มคิวทีที ผานการ
ออกแบบแผนผังของการทํางานบนโหนด-เรดและเก็บผลในระบบฐานขอมูลคลาวดอินฟลัคซดีบี และแสดงตําแหนงผาน 
กราฟานาได จากการทดลองพบวาคาความผิดพลาดของเครื่องระบุตําแหนงเทียบกับแอพพลิเคชันกูเกิลแมพ มีความผิดพลาด โดย
คิดเปนรอยละ 6.73  
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Abstract  

The purposes of this research were; 1) to develop web-based instruction with problem-based learning 

in abstraction concepts for grade 7 students of Prachamongkol School, 2) to evaluate the quality of problem-

based learning lesson in abstraction concepts for grade 7 students of Prachamongkol School. The sample 

group used in this research was 5 experts in content and 5 experts in WBI production technique using 

purposive sampling method. The research tools include 1) web-based instruction with problem-based learning 

in abstraction concepts 2) content evaluation form and 3) WBI production technique evaluation form. The 

results of the research were as follows; 1) the web-based instruction with problem-based learning in 

abstraction concepts consisted of 3 units 2) the content quality was at a very good level ( = 4.78, S.D. = 

0.42) and the  WBI production technique quality was at a very good level ( = 4.76, S.D. = 0. 43)  

Keywords: Web-based Instruction, Problem-based learning, Abstraction Concepts 
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อนิเทอรเน็ต 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง 

ขวัญชัย เณรแตง1* และ นพดล ผูมีจรรยา2 

1, 2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* ผูรับผิดชอบบทความ: vitamilk.604145002@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง 
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง 2) เพื่อประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เร่ือง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง  
กลุมตัวอยางที่ใชในคร้ังนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหารายวิชา คอมพิวเตอรเพิ่มเติม และดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน 

จํานวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ
ระดมสมอง เร่ือง อินเทอรเน็ต สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บชวยสอน
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต ประกอบดวยเน้ือหา 3 บทเรียน คือ 1. เรื่องเครือขาย 2. เรื่อง
การใชอินเทอรเน็ต และ 3. เร่ืองบริการอินเทอรเน็ต : เครือขายสังคมออนไลน เพื่อใหนักเรียน ไดเรียนรูเนื้อหา 2) เว็บชวย
สอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก  ( = 

4.75, S.D. = 0.14)  และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอนโดยรวมอยูในระดับดีมาก  ( = 4.83, S.D. = 0.12 ) 

คําสําคัญ: กระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง, เว็บชวยสอน, อินเทอรเน็ต 
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The Development of Web-based Instruction with Brainstorming in Internet 

for Senior Elementary Student of Banraitonsamrong School 

Khanchai Nentaeng1* and Noppadon Phumeechanya 2 

Education Department of Computer Education. Faculty of Science and Technology. 

Nakhon Pathom Rajabhat University. 

* vitamilkkung.604145002@gmail.com

ABSTRACT 

The purposes of the research were 1) to develop web-based instruction with brainstorming in 

internet for senior elementary student of Banraitonsamrong school, 2) to evaluate the quality of web 
based instruction with brainstorming in internet for senior elementary student of Banraitonsamrong 

school. the sample group used in this research was 5 experts in content and 5 experts in WBI production 

technique using purposive sampling method. the research tools include 1) web-based instruction with 

brainstorming in internet. 2) content evaluation form and 3) WBI production technique evaluation form. 

the statistics used for data analysis were mean and standard deviation. the results of the research were as 

follows; 1) the web based instruction consisted of 3 units 2) the content quality was at a very good level 

( = 4.75, S.D. = 0.14) and the  wbi production technique quality was at a very good level  ( = 4.83, S.D. 

= 0.12 ). 

Keyword: Brainstorming, Web-based Instruction, Internet 

1. บทนํา

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปนไปอยางตอเนื่องดูเหมือนเปนสิ่งกําหนดใหผูสอนตองคอยติดตามและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหมอยูเสมอ ความเขาใจในคุณสมบัติของเทคโนโลยี หลักและกระบวนการ
ของการเรียนการสอนจะชวยทําใหสามารถปรับการเรียนการสอนในบริบทที่เปนอิเล็กทรอนิกสไดอยางพอเหมาะ นับเปน
ปจจัยสําคัญที่สามารถช้ีนําทิศทางการใชเทคโนโลยีเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดทางการเรียนรู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได
มีการประยุกตเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นซึ่งจะเห็นไดวาการ
จัดการเรียนการสอนในปจจุบันครูไดเห็นความสําคัญของการนําอินเทอรเน็ตมาใชประกอบการเรียนการสอน โดยครูไดนําเอา
ศักยภาพของอินเทอรเน็ตมาบูรณาการใชกับการสอนแบบเดิมทําใหนักเรียนมีความรูที่หลากหลายยิ่งขึ้นนอกจากนี้นักเรียน
ควรไดรับการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเว็บไซตที่มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน (เกริกฤทธ์ิ บัวนาค และธิติ จันตะคุณ, 

2563) 
ความกาวหนาของโลกทางดานเทคโนโลยีขั้นสูง เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม และระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตภายใตมาตรฐานเดียวกัน ในการรับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ (ทิศนา แขมมณี , 2553 ; อางอิงมาจากกิดานันท 
มะลิทอง, 2536) ไมวาจะเปนตัวอักษร ภาพ หรือเสียง ทําใหเกิดนวัตกรรมเก่ียวกับการศึกษาข้ึนจํานวนมาก และแพรหลาย
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อยางรวดเร็ว ทางดานการศึกษาน้ัน ไดมีการนํามานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา มาประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน อาทิเชน โปรแกรมบทเรียน วีดิทัศน บทเรียนบนเครือขาย ซึ่งผูสอนตองนําเทคโนโลยีเหลานี้มาชวย
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น สนุกและประหยัดเวลาดวยเชนกัน 
(อรวรรณ คิดถูก, 2555) 

การเรียนรูแบบระดมระดมสมองเปนวิธีสอนที่ใชในการอภิปรายโดยทันที ไมมีใครกระตุนกลุมผูเรียนเพ่ือหาคําตอบ
หรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนดอยางรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดยในขณะนั้นจะไมมีการตัดสินวา คําตอบหรือทางเลือกใด
ดีหรือไมอยางไร 

เนื่องจากในดานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเตมิ เรื่อง อินเทอรเน็ต ผูสอนมักจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการบรรยายหนาช้ันเรียน เนื่องจากขาดอุปกรณเครื่องฉายโปรเจคเตอร  จึงทําใหการสอนแบบบรรยาย
ผูเรียนไมไดฝกการคดิ ผูเรียนไมไดเรยีนตามความสามารถ ความสนใจ และผูเรียนไมไดเรยีนรูจากสื่อ ทําใหความรูที่ไดไมคงทน 
และไมมีสื่อประกอบการสอนท่ีสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน ทําใหเปนรายวิชาที่นาเบื่อ ไมนาสนใจ หรือทําให
ไมไดมีการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนแลวไมเพิ่มสูงขึ้น 
ผูเรียนจึงไมสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพเทาท่ีควร 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม เรื่อง อินเทอรเน็ต รวมกับการ
เรียนรูแบบระดมสมองเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย และยังสามารถเรียนเสริมหรือทบทวนบทเรียนเอง
ไดอยางสะดวกสบายอีกดวย 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง 

3. สมมุติฐานงานวจิัย

    ผลการประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง โดยผูทรงคุณวุฒิ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 กลุมผูใหขอมูล 
       4.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน 

       4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนาเว็บ
ชวยสอน จํานวน 5 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

       4.2.1 เว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต 

       4.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และแบบประเมินคณุภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน 
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5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

เว็บชวยสอน (WBI) ในราชบัณฑิตยสถานไดบัญญัติศัพท “Web-based Instruction” ไววา “การสอนโดยใชเว็บ
เปนฐาน” หรือ “การสอนบนเว็บ” นอกจากน้ียังพบการใชคาวา “การสอนบนเครือขาย” “คอรสออนไลน”“โอมเพจรายวิชา” 
“การเรียนออนไลน” “การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส” และคอรสแวร ก็ใหความหมายเชนเดียวกันกับการเรียนการสอนบน
เว็บดวย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชคคําวา“บทเรียนเครือขาย”การเรียนการสอนบนเว็บ เปนการพัฒนาคอรสแวร 
(Courseware) หรือบทเรียนเครือขายในลักษณะสื่อหลายมิติ ทั้งที่เปนรายวิชา และหรือโมดุลตามหลักสูตรขึ้นไวใชเปนระบบ
การเรียนการสอนบนเว็บ รวมทั้งการใชสมรรถนะของเวิลดไวดเว็บ สนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรียกวา “การ
เรียนการสอนบนเว็บ” (Web-based Instruction : WBI) ซึ่งสามารถจัดทําไดทั้งในลักษณะของการเรียนการสอนเปนระบบ
ทั้งรายวิชา (Web-based Course) การใชเพื่อเสริมการเรียนการสอน (Web-supported Course) และใชเปนแหลง
ทรัพยากรการเรียน (Web-based Learning Resource) การเรียนการสอนบนเว็บ เปนโมเดลระบบการเรียนการสอนที่
แตกตางไป จากการเรียน การสอนในหองเรียนปกติ (Traditional Classroom) กลาวคือ ผูเรียนจะเรียนผานจอคอมพิวเตอร
ซึ่งเช่ือมตอเขากับเครือขายอินเตอรเน็ต โดยผูเรียนจะสามารถเรียนจากที่ใดก็ได ในเวลาใดก็ได ยกเวนในบางหลักสูตรที่
ออกแบบใหผูเรียนเขามาเรียนในเวลาที่กําหนด ผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียนซึ่งใชการนําเสนอในลักษณะไฮเปอร
มีเดีย (Hypermedia) หรือสื่อประสมตาง ๆ เชน ขอความ ภาพน่ิง เสียงกราฟก วีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมีการออกแบบให
เนื้อหาท่ีมีความสัมพันธกันสามารถเชื่อมโยง (Link) เขาหากันได ทําใหผูเรียนนอกจากจะสามารถศึกษาเน้ือหาท่ีครูผูสอนลิงค
ไปเว็บไซต อื่น ๆ ไดทั่วโลก นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถโตตอบกับผูเรยีนอื่น หรือกับผูสอนก็ได โดยการโตตอบนี้อาจเปนไดทั้ง
แบบเวลาเดียวกัน และตางเวลากัน และในลักษณะบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุมก็ได (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2554) 
            กระบวนการกลุมและการระดมสมอง เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
อภิปราย การทํางานรวมกันภายในกลุม ไดสรุปความคิดรวบยอดเกิดความสามัคคีและความรวมมือรวมใจกัน นอกจากนี้การ
ใชกระบวนการกลุมรวมกับการระดมสมองยังสอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) อธิบายไววา โครงสราง
ทางสติปญญา (Scheme) ของบุคคลมีการพัฒนาผานทางกระบวนการดูดซับหรือซึมซับ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสรางทางสติปญญา(Accommodation) เพื่อใหบุคคลอยูในภาวะสมดุล (Equilibrium) แนวคิดนี้เช่ือวาทุกคนจะมี
พัฒนาการตามลําดับขั้นจากการมีปฏิสัมพันธและประสบการณกับสิ่งแวดลอมและสังคม สวนแนวทางการระดมสมองเปนอีก
วิธีหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับและถูกนําไปใชอยางแพรหลายและเปนสากล เพราะมุงเนนใหมีการเสนอความคิดเห็นโดยอิสระ และ
สงเสริมใหมีการแกปญหาอยางสรางสรรควิธีที่นําเสนอนี้งายมาก ผูสนใจสามารถฝกฝนเพียงเล็กนอย แลวนําไปประยุกตใชได
ทันที (ทิศนา แขมมณี, 2556) สวนการระดมสมอง (Brainstorming) เปนกระบวนการที่มีแบบแผนท่ีใชเพ่ือรวบรวมความ
คิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะจํานวนมากในเวลาที่รวดเร็วเปนวิธีการที่ดีในการกระตุนความคิดสรางสรรคและเกิดการมี
สวนรวมของกลุมมากที่สุด การระดมสมองมุงเนนท่ีจํานวนความคิด ไมใชคุณภาพ วิธีการระดมสมองเปนวิธีที่งายที่สุดในการท่ี
จะสรางแนวความคิดตาง ๆ ขึ้นมา ควรเปดโอกาสใหสมาชิกใชความคิดสรางสรรคไดมากท่ีสุด และไมมีการจํากัดความคิด ดวย
วิธีการใดๆ รูปแบบที่เปนอิสระนี้ทําใหเกิดความต่ืนเตน เกิดการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน และไดทางออกใหม ๆ ในการ
แกปญหาสามารถนํามาใชในทุกขั้นตอนที่ตองการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสรางสรรคเชน ขั้นการกําหนดปญหา
หรือหาโอกาสการพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้นขั้นคนหาสาเหตุขั้นการคนหาทางเลือกเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุม เปนตน 
(Osborn, 1957) 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง พัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model (ศวิตา ทองสง, 
2555, ออนไลน) 

6.1 ขั้นวิเคราะห (Analysis) 

      ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนบานไรตนสําโรง ในการ
เก็บขอมูล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจ และวิเคราะหความตองการใชบทเรียน ในเบ้ืองตนสอบถาม ขอมูลจากคุณ
ครูผูสอน 

6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 

      ออกแบบเว็บชวยสอน ออกแบบเน้ือหาภายในบทเรียน ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังออกเรียน และ
ออกแบบแบบฝกหัด 

6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 

      6.3.1 พัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยใชเว็บแอปพลิเคชั่นวิค (wix) ในการสรางสื่อการสอน 

      6.3.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

      6.3.3 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ 

      6.3.4 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูทรงคุณวุฒิไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนท้ังหมด 43 ขอหลังจาก
นั้นนําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปประเมินหาคาความเท่ียงตรง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน ผลการประเมินพบวา
แบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นถูกตัดทิ้งไปจํานวน 1 ขอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 0.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.35 ดังน้ันผูวิจัยจึงเหลือขอสอบจํานวน 42 ขอในการไปหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกตอไป และแบบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนนี้จะนําไปใชในการวิจัยในระยะตอไป 

6.4 การนําไปใช (Implementation) 

      ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชเว็บชวยสอนที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 1) นําบทเรียนเว็บชวย
สอน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยนครปฐม จํานวน 4 
ทาน และคุณครูประจําวิชาคอมพิวเตอรศึกษา โรงเรียนบานไรตนสําโรง จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาของเว็บ
ชวยสอน 2) นําบทเรียนเว็บชวยสอน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสาขา
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยนครปฐม จํานวน 4 ทาน และคุณครูประจําวิชาคอมพิวเตอรศึกษา โรงเรียนบานไรตนสําโรง 
จํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของเทคนิคการผลิตสื่อในการพัฒนาบทเรียนเว็บชวยสอน 

      6.4.1 ผูวจิัยดําเนินการทดลองโดยใชเว็บชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนนําเว็บชวยชวยสอนไปใหผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา
และดานเทคนิคจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูประจําวิชาคอมพิวเตอรศึกษา โรงเรียนบานไรตนสําโรง และอาจารยประจํา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามหาวิทยาลัยนครปฐม 
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      6.4.2 นําแบบทดสอบ นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินเพ่ือหา
ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 

      รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพบทเรียนดานเน้ือหา ดานเทคนิคการผลิตสื่อ และการประเมินความ
สอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยนํา
คาเฉลี่ยที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร, 2550)  

          คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดบัมากที่สุด  

          คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดบัมาก  

          คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดบัปานกลาง 
          คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดบันอย 

          คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดบันอยที่สุด 

7. ผลการวิจัย

จากการพัฒนาเว็บชวยสอน รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต ในรายวิชาคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง ไดผลวิจัยดังนี้ 

7.1 ผลการพัฒนาเว็บชวยสอน รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต ในรายวิชา
คอมพิวเตอรเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรง ประกอบดวยบทเรียนเว็บชวยสอน 
ดังภาพตัวอยาง 

(ก)             (ข) 

(ค)                     (ง) 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอเว็บชวยสอน เรื่อง อินเทอรเน็ต 
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จากรูปภาพท่ี 1 (ก) หนาแรกของเว็บ สําหรับแสดงหัวขอเรื่อง เนื้อหาท่ีมีในบทเรียน และยังสามารถเช่ือมโยงไปยัง
หนาเนื้อหาตางๆ ภายในบทเรียนได 

จากรูปภาพท่ี 1 (ข) หนาแบบทดสอบ สําหรับใหนักเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบการเรียนรูกอนเขา
สูเนื้อหา และทําแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากเรียนรูเนื้อหาจากเว็บชวยสอน 

จากรูปภาพท่ี 1 (ค) หนาบทเรียน แสดงเนื้อหาเรื่อง เครือขาย, การใชอินเทอรเน็ต, บริการอินเทอรเน็ต : เครือขาย
สังคมออนไลน เพื่อใหนักเรียน ไดเรียนรูเน้ือหา และจับกลุมเพ่ือนทํากิจกรรมเรียนรูแบบระดมสมอง  โดยกําหนดปญหา 
แบงกลุมผูเรียน ใหนักเรียนทุกคนในกลุมชวยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาที่กําหนดใหมากที่สุด  ใหนักเรียน
คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่นาจะเปนไปได หรือเหมาะสมท่ีสุด แตใหนักเรียนละกลุมนําเสนอผลงานของตน และอภิปรายและ
สรุปผล 

จากรูปภาพที่ 1 (ง) วีดีโอประกอบในเน้ือหาในเว็บชวยสอน ที่จะสอดแทรกขอมูลความรูในแตละเนื้อหา โดยจะมี
ภาพ เสียง และตัวการตูนประกอบ 

7.2 ผลการประเมินคณุภาพเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต 

     7.2.1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 
             ผูวิจัยไดนําเว็บชวยสอนท่ีไดพัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ทําการประเมินคุณภาพดาน

เนื้อหา ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพดานนื้อหาของเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. สวนนํา 4.80 0.00 มากที่สุด 
2. สวนเนื้อหา 4.72 0.27 มากที่สุด 
3. สวนสรุป 4.80 0.00 มากที่สุด 
4. ดานกราฟกและการออกแบบ 4.75 0.26 มากที่สุด 
5. ดานเทคนิค 4.67 0.06 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.14 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนดานเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากบั 0.14 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยรวมคุณภาพเว็บชวยสอนอยูในระดับดีมาก 

7.2.1 ผลการประเมินคณุภาพดานเทคนิค 
        ผูวิจัยไดนําเว็บชวยสอนที่ไดพัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ทําการประเมินคุณภาพดานเทคนิค 

ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพดานเทคนิคของเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรยีนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเนต็ 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานตัวอักษร 4.92 0.24 มากที่สุด 
2. ดานภาพนิ่ง 4.84 0.27 มากที่สุด 
3. ดานภาพเคลื่อนไหว 4.84 0.27 มากที่สุด 
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4. ดานปฏิสมัพันธ 4.63 0.56 มากที่สุด 
5. ดานการออกแบบจอภาพและขอความ 4.93 0.26 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.12 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนดานเทคนิคมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.12 อยูในระดับมากท่ีสุด โดยรวมคุณภาพเว็บชวยสอนอยูในระดับดีมาก 

8. สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยการพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต ในรายวิชา
คอมพิวเตอรเพ่ิมเติม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรงในครั้งนี้สรุปไดวา เว็บชวยสอน
รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต ประกอบดวย 3 บทเรียน ใหนักเรียนศึกษาในเว็บชวยสอนโดยมี
เรื่อง เครือขาย, การใชอินเทอรเน็ต, บริการอินเทอรเน็ต : เครือขายสังคมออนไลน มีวีดีโอประกอบในแตละเรื่องเพ่ือให
นักเรียน ไดเรียนรูและเขาใจเน้ือหาไดดียิ่งข้ึน เพื่อจับกลุมเพื่อนทํากิจกรรมเรียนรูแบบระดมสมอง ชวยกันสรุปเนื้อหาตางๆ มี
แบบฝกหัด กอนเรียน หลังเรียน และเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต มีคุณภาพ
ดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 และมีคุณภาพดาน
เทคนิคการพัฒนาเว็บชวนสอนโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.12 

9. อภปิรายผล

จากผลของบทเรียนทีไ่ดพัฒนาแลวพบวา การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง
อินเทอรเน็ต ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรงมีคุณภาพ
ดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยเทากับ 4.75 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 และมีคุณภาพดาน
เทคนิคเว็บชวนสอนโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยเทากับ 4.83 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 เนื่องมาจาก
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาเว็บชวยสอน รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบระดมสมอง เรื่อง อินเทอรเน็ต ในรายวิชา
คอมพิวเตอรเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานไรตนสําโรงตามหลักการออกแบบของ ADDIE 
Model จึงทําใหบทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพตอการนําไปใชงานจริง ผูเรียนสามารถเรียนรู เนื้อหาสาระเร่ือง อินเทอรเน็ต ได
ตลอดเวลาผานเว็บชวยสอนซึ่งทําใหงายตอการเรียนรูมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญญานี เพชรสีเงิน และคณะ.
(2560) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเว็บดวย Google Site รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และงานวิจัยของรัฐกรณ คิดการ.(2551) เรื่อง การพัฒนารปแบบการสอนบนเว็บ โดยใชกล
ยุทธการจัดการความรูรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และงานวิจัยของวีระ ไทยพานิช.(2551) เรื่องการเรียน
การสอนบนเว็บ ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเว็บชวยสอนน้ีไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยระยะตอไป 
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การพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ทิพยรัตน สําราญ1*  และ นพดล ผูมีจรรยา2  
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

*fangfy0775@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค 1) เพื่อพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหา
เปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อหาคุณภาพแชทบอทชวยสอนการ
เขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานที่พัฒนาข้ึนกลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิ
ดานเน้ือรายวิชาการเขียนภาษา HTMLและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท 5 ทาน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก 1) แชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 2) แบบประเมิน
คุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท สถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา แช
ทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน เรื่องภาษา HTML เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา 
3 บท มีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอทโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (� = 4.80, S.D. = 0.11) 

คําสําคัญ: แชทบอท, การเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน, ภาษา HTML 
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The Development of Line Chatbot with Problem–based Learning  
In Basic HTML for Undergraduate Student of Nakhon Pathom Rajabhat 

University

Tipparat Samran1*and Noppadon Phumeechanya2  
1,2

 Computer Education. Faculty of Science and Technology. 

Nakhon Pathom Rajabhat University. 
*fangfy0775@gmail.com

Abstract 

The purposes of this research were; 1) to development of line chatbot with problem–based 

learning in basic html for undergraduate student of Nakhon Pathom Rajabhat.,2) to evaluate the quality of 
development of line chatbot with problem–based learning in basic html for undergraduate student of 

Nakhon Pathom Rajabhat. The sample group used in this research was 5 experts in content and 

production technique using purposive sampling method. The research tools include 1) line chatbot with 

problem–based learning in basic html 2) content and chatbot production technique evaluation form. The 

results of the research were as follows; the development of line chatbot with problem–based learning in 

basic html consisted of 3 units the content and chatbot production technique quality was at a very good 

level (� = 4.80, S.D. = 0.11) 

Keywords: Chatbot, Problem–based Learning, Basic HTML 

1.บทนํา

การสื่อสารในยุคปจจุบันที่มีการติดตอสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เนื่องมาจากมีเทคโนโลยีสมัยใหมที่เขามามี
บทบาทชวยเพิ่มศักยภาพในการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะการมีสื่อใหม (New Media) ที่เขามามีบทบาทในการสื่อสารเปน
เหมือนทางเลือกนอกเหนือจากการสื่อสารในสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ทั้งนี้ เนื่องจากสื่อใหมมีคุณสมบัติและมีรูปแบบ
ที่แตกตางไปอยางสิ้นเชิงกับสื่อกระแสหลักจึงสงผลใหรูปแบบการสื่อสารของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปสื่อใหมอยางสื่อสังคม
ออนไลนก็เปนหน่ึงในเทคโนโลยีการสือ่สารท่ีไดเขามามบีทบาทกับคนในสังคม เนื่องมาจากสื่อสังคมออนไลนนั้นสามารถพูดคุย 
แลกเปลี่ยนขาวสารกันไดโดยงายเพียงแคมีระบบอินเทอรเน็ตและอุปกรณรับรองการใชงาน เชน คอมพิวเตอร , แท็บเล็ต หรือ
โทรศัพทมือถือเพียงเทานี้ก็จะสามารถใชงานสื่อสังคมออนไลนได ดวยสาเหตุนี้พฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคมจึง
เปลี่ยนไป ดวยเราสามารถติดตอสื่อสารกันผานทางสื่อสังคมออนไลนไดตลอดเวลา (อภิชญา วิศาลศิริรักษ,2559) 

แอปพลิเคชันไลน (LINE) เปนแอปพลิเคชันสําหรับการสนทนาบนอุปกรณการสื่อสารรูปแบบสมารทโฟน (Smart 

Phone) แตในปจจุบันสามารถใชงานผานคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) และแท็บเล็ต (Tablet) ไดดวย โดยผูใชสามารถ
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สื่อสารดวยการพิมพขอความจากอุปกรณการสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสูอีกเครื่องหนึ่ง จุดเดนท่ีทําใหแอปพลิเคชันไลนแตกตางกับ
แอปพลิเคชันสําหรับการสนทนารูปแบบอื่น คือ รูปแบบของสต๊ิกเกอร(Sticker) ที่แสดงอารมณและความรูสึกของผูใชที่
หลากหลายเชนสติ๊กเกอรแสดงความรูสึกขั้นพื้นฐาน สติ๊กเกอรตามเทศกาลและวันสําคัญสติ๊กเกอรของตราสินคาตาง ๆ และ
สติ๊กเกอรการตูนที่มีช่ือเสียง เปนตนนอกจากน้ีเมื่อผูใชตองการพ้ืนท่ีสําหรับสมาชิกท่ีคุนเคยกันโดยเฉพาะจะสามารถสรางกลุม
เฉพาะ (Group Communication) (ศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ,2556)  

Chatbot โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําลอง บทสนทนาของมนุษย ที่สามารถสื่อสารผานขอความหรือเสียงไดแบบ 
Real Time โดยใชเทคโนโลยี Artificial Intelligent AI หรือ ปญญาประดิษฐ ในการโตตอบกับคูสนทนา ซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะ
ถูกฝงตัวอยูบน Server หรือ Application หรือโปรแกรม chat ตางๆ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,2560) 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปน
เครื่องมือใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือ
ผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญหนาปญหาและฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและการแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่ง
จะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหานั้น รวมท้ัง
ชวยใหผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแกปญหาตางๆ (ทิศนา แขทมณี,2563) 

ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบปญหา มีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการดังนี้ 1) ตองมีสถานการณที่เปน
ปญหาและใชปญหานั้นมาเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู  2) ปญหาที่นํามาใช ตองมาจากสิ่งใกลตัวผูเรียน และ
ผูเรียนมีโอกาสพบเจอ 3) ผูเรียนเรียนรูและเลือกเฟนวิธีการและประเมินผลดวยตัวเอง 4) เนนใหผูเรียนเรียนรูเปนกลุมยอย 
เพื่อประโยชนในการคนหาความรู และรับสงขอมูลรวมกัน 5) เปนการเรียนรูแบบบูรณาการความรูและทักษะกระบวนการ
ตางๆเขาดวยกัน 6) ความรูที่จะเกิดขึ้น เมื่อจัดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานแลวเทานั้น 7) ใชการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  โดยพิจารณาความกาวหนาในการปฏิบัติงานของผูเรียน (นรรัชต  ฝนเชียร, 2562)  

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการสอนโดยใชแชทบอทชวยสอนรวมกับการเรียนรู 
ปญหาเปนฐาน รายวิชาการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเนื่องจากในรายวิชาการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจยังไมมีสื่อการเรียนการสอนท่ีเปนในรูปแบบของแช
ทบอทชวยสอน ผูวิจัยไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนภาษา 
HTML หนวยท่ี 2 การจัดรูปแบบขอความในภาษา HTML และหนวยท่ี 3 การใสรูปภาพและกําหนดพื้นหลัง โดยที่แตละหนวย
การเรียนรูในแตละหนวยจะมีการกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูเนื้อหา การเรียนรูแบบปญหาเปนฐานไดเนื่องจากผูเรียน
เนื่องจากทราบปญหาที่ตองการแกไขก็จะสามารถใชแชทบอทในการคนหาของปญหานั้น โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยระยะท่ี 1 
โดยมีวัตถุประสงคเพือ่พัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนกัศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและทําประเมินคุณภาพแชทบอทชวยสอนโดยผูทรงคุณวุฒิและจะมี
การนําแชทบอทไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาในการวิจัยระยะตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 พัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 เพื่อหาคุณภาพแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่พัฒนาข้ึน 
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3. สมมุติฐานงานวิจัย

 ผลการประเมินคุณภาพของแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีคุณภาพอยูในระดับดี 

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 กลุมผูใหขอมูล 

      4.1.1 กลุมผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือรายวิชาการเขียนภาษา HTMLและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท 
      4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท 5 ทาน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง เปนอาจารยในสาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป 
 4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

                 4.2.1 แชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

       4.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการพัฒนาแชทบอท 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ศิรัฐอิ่ม แชมและใจทิพย ณ สงขลา (2563) ไดใหความหมายของแชทบอทไววา หมายถึง โปรแกรมแบบจําลองการ
สนทนาของระบบคอมพิวเตอรที่นักเรียนสามารถเรียนรูตั้งแตเริ่มจนถึงสิ้นสุด ตามที่แชทบอทไดถูกตองคําถามไวแบงรูปแบบ
การสนทนาของแชทบอทไวดังนี้ 1) การสนทนาแบบหาความตองการ คือ รูปแบบการสนทนาตามประสงคของนักเรียนที่มี
เจตนาในการทําอยางใดอยางหน่ึง โดยครูผูสอนจัดกลุมคําถามและคําตอบเพื่อใหแชทบอทสนทนาโตตอบกับนักเรียนไดตามที่
ตองการ 2) การสนทนาแบบตามลําดับ คือ รูปแบบการสนทนาตามเสนทางท่ีครูผูสอนไดวางเนื้อหาใหนักเรียน ตั้งแตเริ่มตน
จนถึงปลายทางสามารถนํานักเรียนที่เขามาสนทนากับแชทบอทไปยังจุดหมายตามท่ีผูสอนกําหนดไดใหความชวยเหลือ
นักเรียนไปตามกระบวนการวิเคราะหที่ออกแบบไว   

อนุชา โสมาบุตร (2556) ไดใหความหมายการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานไววาเปนกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เร่ิมตนจากปญหาที่เกิดขึ้นโดยสรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุม เพื่อแกปญหาหรือสถานการณเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันและมีความสําคัญตอผู เ รียนตัวปญหาจะเปนจุดตั้ งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุน
กระบวนการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวยเหตุผลและการสืบคนหาขอมูลเพื่อเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการ
แกปญหา การเรียนรูแบบนี้มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะและกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสามารรถเรียนรูโดย
การช้ีนําตนเองซ่ึงผูเรียนจะไดฝกฝนการสรางองคความรูโดยผานกระบวนการคิดดวยการแกปญหาอยางมีความหมายตอ
ผูเรียน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูปญหาเปนฐาน 
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา เปนขั้นที่ผูสอนจัดสถานการณตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและมองเห็น

ปญหาสามารถกําหนดสิ่งที่เปนปญหาที่ผูเรียนอยากรูอยากเรียนไดและเกิดความสนใจที่คนคําตอบ 

ขั้นที่ 2 ทําความเขาใจกับปญหา ผูเรียนทําความเขาใจปญหาที่ตองเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะตองอธิบายสิ่งตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับปญหาได 

ขั้นท่ี 3 ดําเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนกําหนดสิ่งที่ตองเรียนดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเองดวย
วิธีการหลากหลาย 
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ขั้นที่ 4 สังเคราะหความรู สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง
และประเมินผลงานวาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินคาของคําตอบ ผูเรียนแตละกลุมสรุปผลงานของกลุมตนเอง และประเมินผลงาน
วาขอมูลที่ศึกษาคนความีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุมของตนเองอยางอิสระทุก
กลุมชวยกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหาอีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 นําเสนอและประเมินผลงาน ผูเรียนนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบองคความรูและนําเสนอเปนผลงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย ผูเรียนทุกกลุมรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับปญหารวมกันประเมินผลงาน 

วสุ บัวแกวและปณิธิ เนตินันทน (2563) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ LINE BOT สําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
ผลการวิจัยพบวาการโตตอบอัตโนมัติโดยผูใชงานกดคําสั่งผาน Rich Menu ระบบไดมีการโตตอบแสดงขอมูลไดเปนนอยางดี
แตจะมีขอเสียของระบบซ่ึงยังไมสามารถรองรับกับการโตตอบโดยการพิมพผานหนาแสดงขอความยงัไมเสถียรของระบบเพราะ
คําสําคัญไมตรงกับขอความทําผูใชงานพิมพผานหนาแสดงขอความทําใหระบบไมสามารถแสดงขอมูล 

สุมนา บุษบกและคณะ (2563) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot สําหรับงานบริการนักศึกษา 
กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจากผลการวิจัยพบวาแอปพลิเคชัน Chatbot 

สําหรับงานบริการนักศึกษากรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่พัฒนาข้ึนอยูในเกณฑ
ระดับประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 และความพึงพอใจของผูใชแอป
พลิเคชัน Chatbot สําหรับงานบริการนักศึกษากรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอยู
ในเกณฑระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.03 แสดงวาแอปพลิเคชัน Chatbot ที่พัฒนาข้ึน
สามารถลดระยะเวลาการตอบคําถามของเจาหนาที่งานพัฒนานักศึกษาและ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พัฒนาตามแบบ ADDIE Model มีขั้นตอนดังนี้ (จํานง สันตจิต
,2556) 

6.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 
     6.1.1 ศึกษาเน้ือหาที่เก่ียวของกับภาษา HTML โดย 3 เรื่อง คือ 1) ความรูเบื้องตนภาษา HTML 2) การ

จัดรูปแบบขอความในภาษา HTML 3) การใสรูปภาพและกําหนดพื้นหลัง 
     6.1.2 กําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อนําไปออกแบบแชทบอทและทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 36 ขอ 

     6.1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบปญหาเปนฐานเพ่ือจัดทําแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
     6.1.4  ศึกษาวิธีการสรางแชทบอท            
6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
   6.2.1 ออกแบบการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 

     6.2.2 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาตาง ๆ เชน ภาพ  ขอความและสวน
ของแบบทดสอบ  

     6.2.3 ออกแบบขอสอบออกแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 36 ขอ และใหผูทรงคุณวุฒิประเมินเพ่ือ
หาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) 

6.3 ขั้นการพัฒนา (Development)  
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   6.3.1 พฒันาบทเรียนโดยใช Line developer ควบคูไปกับ Dialog flow เปนตัวสรางแชทบอท 

     6.3.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอทแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มีการตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมินจากอาจารยที่ปรึกษา 

     6.3.3 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 36 ขอหลังจากนั้นนํา
แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไปประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่
ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชไดทั้งหมด 36 ขอ 

6.4 ขั้นการนําไปใช (Implementation) 
      6.4.1 ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชแชทบอทชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนนําแชทบอทชวยสอนไปใหผูทรงคุณวุฒิดาน

เนื้อหาและดานเทคนิคจํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยนครปฐม  
       6.4.2 นําแบบทดสอบนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินเพื่อหา

ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค 
6.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
      รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท และการประเมินความ

สอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             โดยนําคาเฉลี่ยที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร, 2550) ดังนี ้
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด   
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก   
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย   
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด  

7.ผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยผลการวิจัยดังน้ี 
 7.1 ผลการพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังภาพตัวอยาง ยังไมไดทดลอง 

           (ก)                     (ข)                                    (ค)                (ง) 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางแชทบอทชวยสอนภาษา HTML 
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ภาพที่ 1 (ก) หนาแรก เปนรูปเมื่อแอดไลน HTML ไปแลวจะมีขอความตอบกลับเปนขอความทักทายและปุมริชเมนู 
ภาพที ่1 (ข) เมื่อคลิกที่ริชเมนู “วิธีใช” จะขึ้นวิธีใชหรือคําท่ีควรพิมพใหถูกตอง  
ภาพที่ 1 (ค) การตอบโตของบอท เมื่อผูใชพิมพขอความถูกตองตามที่กําหนดจะมีขอความตตอบกลับมา  
ภาพที่ 1 (ง) เนื้อหาเพิ่มเติม เมื่อผูใชคลิกท่ีริชเมนู “ขอมูลเพิ่มเติม” จะไปท่ีหนาเว็บไซตเปนเนื้อหาเพ่ิมเติม   

7.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอท 

      จากการพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทานไดทําการประเมินคุณภาพดาน
เนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอทผลการประเมินแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพแชทบอทชวยสอนดานเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอทโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

� S.D ความเหมาะสม 
1. ดานนําบทเรียน
1.1 ดึงดูดความสนใจ 4.60 0.55 มากที่สุด 

1.2 บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย เมนูไมสับสน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ดานเนื้อหา
2.1 เนื้อหาบทเรียนความยากงายและเหมาะสมกับผูเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2 เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3 บทเรียนมีการยกตัวอยางอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 4.40 0.55 มาก 

2.4 ภาษาที่ใชสื่อความหมายไดชัดเจน ถูกตองเหมาะสมกับบทเรยีน 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.5 การจัดลําดับเน้ือหาเปนขั้นตอนและตอเนื่อง อานแลวเขาใจงาย 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ดานกราฟกและการออกแบบ
3.1 การออกแบบหนาจอมีความความสวยงามนาดึงดดู 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.2 รูปภาพ ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

3.3 ปุมควบคุมบทเรียนใชงานงายและสื่อความหมายไดชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.4 การเช่ือมโยงบทเรียนไปยังสวนตาง ๆ ถูกตองและเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ดานเทคนิค
4.1 ใชหลักการออกแบบท่ีด ี 4.80 0.45 มากที่สุด 

4.2 บทเรียนออกแบบการสอนครอบคลุมและเน้ือหาบทเรียนท่ีดี 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.3 ใชโปรแกรมออกแบบงานอยางมีความคิดสรางสรรค 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.11 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 พบวา ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML ความเหมาะสม
ดานเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาแชทบอทอยูในระดับมากท่ีสุด

8. สรุปผลการวิจัย
8.1 แชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอรศึกษา มีคุณภาพดานเน้ือหาและคุณภาพดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
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8.2 แชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML เปนแชทบอทประเภท Rule-Based Bot คือผูใชงานไมสามารถพิมพ
คําผิดหรือคําไมตรงกับคียเวิรดที่ผูวิจัยไดสรางไวจะไมแสดงผลท่ีถูกตอง แชทบอทชวยสอนภาษา HTML จะประกอบไปดวย 
คูมือการใชงานโดยที่จะแสดงคียเวิรดการพิมพที่ชัดเจนเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน ขอมูลการติดตอ แบบทดสอบกอนเรียน
กลังเรียน เนื้อหาเพิ่มเติม 

9. อภิปรายผล
จากผลของแชทบอทที่ไดพัฒนาแลวพบวาการพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรู

แบบปญหาเปนฐาน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีคุณภาพดานเนื้อหาและ
คุณภาพดานเทคนิคโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉลี่ยเทากับ 4.80 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.11
เนื่องมาจากผูวิจัยไดออกแบบและการพัฒนาแชทบอทชวยสอนการเขียนภาษา HTML รวมกับการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนรูการเขียนภาษา HTML 

ไดตลอดเวลาผานแชทบอทในแอพพลิเคชันไลนซึ่งทําใหงายตอการเรียนรูมากข้ึนและผูวิจัยไดพัฒนาวิจัยตามหลักการ
ออกแบบของ ADDIE Model จึงทําใหบทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพตอการนําไปใชงานจริงสอดคลองกับงานวิจัยของสุมนา 
บุษบกและคณะ (2563) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot สําหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษากอง
พัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจากผลการวิจัยพบวาแอปพลิเคชัน Chatbot สําหรับงานบริการ
นักศึกษา กรณีศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิที่พัฒนาข้ึนอยูในเกณฑระดับ
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 และความพึงพอใจของผูใช แอปพลิเคชัน 
Chatbot สําหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิอยูใน
เกณฑระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.03 แสดงวา แอปพลิเคชัน Chatbot ที่พัฒนาขึ้น
สามารถลดระยะเวลา การตอบคําถามของเจาหนาที่งานพัฒนานักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยจะไดนําแชทบอทชวยสอนนี้ไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในการวิจัยระยะต
อไป 
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การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 

ธนพร รักรุง1* และ นพดล ผูมีจรรยา2 

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*ployzzozz@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 2) เพื่อประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรู
แบบรวมมือ เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา
และดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน จํานวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เว็บ
ชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและแบบประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน ผลการวิจัยพบวา 1) เว็บชวยสอน
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ประกอบดวยเน้ือหา 3 บทเรียน 2) เว็บชวยสอนรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี มีคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคพัฒนาโดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด  

คําสําคัญ: เว็บชวยสอน, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ, การออกแบบและเทคโนโลยี 
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The Development of Web-based Instruction with Cooperative Learning in 
Design and Technology for Grade 8 Student of U-thong School
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Abstract 

The purposes of this research were; 1) to develop Web-based Instruction with Cooperative 

Learning in Design and Technology for Grade 8 Student of U-thong School, 2) to evaluate the quality of 

Web-based Instruction with Cooperative Learning in Design and Technology for Grade 8 Student of U-
thong. The sample group used in this research was and 5 experts in content and WBI production 

technique. using purposive sampling method. The research tools include 1) Web-based Instruction with 

Cooperative Learning in Design and Technology 2) the content and WBI production technique evaluation 

form. The statistics used for data analysis were mean, and standard deviation. 
 The results of the research were as follows; 1) the Web-based Instruction with Cooperative 

Learning in Design and Technology consisted of 3 units 2) the content and WBI production technique 

quality was at a very good level  

Keywords: WBI, Cooperative Learning, Design and Technology 

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายของการศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงาม

ของบุคคลโดยถายทอดความรูการอบรมการสบืสานทางวัฒนธรรมสรางองคความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูให
บุคคลเรียนรูตลอดชีวิตการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใจ” สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูคุณธรรม
จริยธรรมวัฒนธรรมการดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นอยางมีความสุขมุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542) 

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาที่พบเจอในการเรียนรูทําใหผูวิจัยไดพัฒนาการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนของตนเองและของกลุม โดยมีความสําเร็จเปนเปาหมายในการเรียน เปนวิธีการเรียนท่ีใหความสําคัญในการเรียน
เปนกลุมเล็กๆ โดยแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน ทั้งผูเรียนที่มีความสามารถสูง ปาน
กลาง และต่ํา แตผูเรียนมีความสนใจในเร่ืองหรือประเด็นเดียวกัน จะมารวมกันวางแผนการเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังนี้ผูเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนรูมีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควา คนพบคําตอบและรับผิดชอบ
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ตอการเรียนดวยตนเองเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว เปนผลทําใหผูเรียนสามารถจดจําความรูหรือขอคนพบได
เปนอยางดี ซึ่งความรูเหลานั้นจะมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหากผูเรียน
สามารถเรียนรูจากสภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เหมาะสม การแสดงความคิดเห็นและการไดรับฟงความคิดในมุมมองท่ี
หลากหลายจากการเรียนรู โดยวิธีการใชคําถามจะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดดีมากยิ่งขึ้นและเกิดการเรียนรูในการ
แกปญหาเพิ่มขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการศึกษาและแกปญหาอยางเปนระบบและฝกทักษะการเรียนท่ีสําคัญดวยตนเอง
ทําใหผูเรียนสามารถสรางสรรคความรูขึ้นมาใหมดวยตนเอง (เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, 2554) 
และไดพัฒนาเว็บชวยสอน ผานเว็บเพื่อเปนการสื่อสาร ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน
เว็บ เรื่อง การพัฒนาบทเว็บชวยสอน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี โดยมุงหวังวาจะชวย
สงเสริมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่ดี สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียนอูทอง 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง 

3. สมมุติฐานงานวิจัย
 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทองโดยผูทรงคุณวุฒิมีคุณภาพอยูในระดับดี 

4. ขอบเขตของการวิจัย
 4.1 กลุมผูใหขอมูล 

     4.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอนเปน
อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

     4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและดานเทคนิคเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 5 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง   

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

       4.2.1 เว็บชวยสอน รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี  
       4.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารที่เกี่ยวของ 
เว็บชวยสอน (WBI) คือ การเรียนการสอนผานเว็บเปนการใชเว็บในการเรียนการสอนโดยอาจใชเว็บเพื่อนําเสนอ

บทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็
ได  รวมท้ังใชประโยชนจากคุณลักษณะตาง ๆ ของการส่ือสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวย   เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ (กิดานันท มลิ
ทอง, 2543) 
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การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรับผิดชอบในการจัดการเรียนของ
ตนเองและของกลุม โดยมีความสำเร็จเปนเปาหมายในการเรียน เปนวิธีการเรียนที่ใหความสำคัญในการเรียนเปนกลุมเล็กๆ 
โดยแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน ทั้งผูเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต   แต
ผูเรียนมีความสนใจในเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน จะมารวมกันวางแผนการเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ทั้งนี้ผูเรียนจะมีสวนรวมในการเรียนรูมีการสงเสริมใหผูเรียนไดคนควา คนพบคำตอบและรับผิดชอบตอการเรียนดวย
ตนเองเพื่อใหประสบผลสำเร็จตามเปาหมายที่วางไว เปนผลทำใหผูเรียนสามารถจดจำความรูหรือขอคนพบไดเปนอยางดี ซึ่ง
ความรูเหลานั้นจะมีความหมายโดยตรงตอผูเรียน และมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหากผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมในการเรียนรูที่เหมาะสม การแสดงความคิดเห็นและการไดรับฟงความคิดในมุมมองที่หลากหลายจากการ
เรียนรู โดยวิธีการใชคำถามจะทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดดีมากย่ิงขึ้นและเกิดการเรียนรูในการแกปญหาเพิ่มขึ้น เพื่อให
ผูเรียนเกิดกระบวนการศึกษาและแกปญหาอยางเปนระบบและฝกทักษะการเรียนที่สำคัญดวยตนเองทำใหผูเรียนสามารถ
สรางสรรคความรูขึ้นมาใหมดวยตนเอง (เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, 2554) 

การออกแบบคือ การรวบรวมหรือการจัดองคประกอบท้ังที่เปนงาน 2 มิติและ 3 มิติเขาดวยกันอยางมีหลักเกณฑใน
การนําองคประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกัน  ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงผลประโยชนใชสอย  ความงามอันเปนลักษณะ
สําคัญที่พึงมีของการออกแบบ  การออกแบบเปนศิลปะของมนุษยเนื่องจากเปนการสรางคานิยมทางความงามและตอบสนอง
การใชประโยชนใชสอยท่ีคุมคาใหแกผูใช (อุดมศักดิ์ สารีบุตร, 2549) 

เทคโนโลยี หมายถึง บรรดาเทคนิควิธี, ทักษะ, วิธีการ หรือ กรรมวิธี ที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑและการ
ใหบริการ หรือเพื่อนําไปใชใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เทคโนโลยีอาจเปนไดทั้งความรูดานเทคนิ ควิธี วิธีการ
ทํางาน หรือวิธีการทําหรือประดิษฐสิ่งตาง ๆ และยังรวมถึงการใชประโยชนจากเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรของบุคคลท่ัว ๆ ไป
โดยที่ไมจําเปนตองมีเขาใจถึงหลักการทํางานของมันอีกดวย (สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีแนวคิดนําเทคโนโลยีเว็บชวยสอนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน 
เพื่อใชแกไขปญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เนื่องจากมีผูวิจัยทานอื่น เคยลองนํา
เทคโนโลยี และรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ นํามาใชแกปญหาและพบวาสามารถชวยแกปญหาใน การเรียนการสอนของ
ผูเรียนไดจริงและมีประสิทธิภาพ 

6. วิธกีารดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ (ฉลอง ทับศรี, 2549) ADDIE Model 

6.1 ขั้นวิเคราะห (Analysis) 
ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อนํามาสังเคราะหรูปแบบการเรียนรู

บนเว็บ และศึกษาหลักการ วิธีสรางบทเรียนบนเครือขายจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
ออกแบบบทเรียนเว็บชวยสอน ออกแบบหนาตางเมนู ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในบทเรียน แบบประเมิน

คุณภาพเว็บชวยสอนดานเนื้อหาและเทคนิคผลิตสื่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
  6.3.1 พัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชเว็บแอปพลิเคชั่น วิค (wix) ในการสรางสื่อการสอน 

6.3.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
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6.3.3 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ 

6.3.5 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนท้ังหมด 36 ขอหลังจากน้ันนํา
แบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปประเมินหาคาความเท่ียงตรง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่
ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนถูกตัดทิ้ง 

ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนท้ังหมด 36 ขอหลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไป ประเมินหาคา
ความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน  

6.4 การนําไปใช (Implementation) 
6.4.1  นําบทเรียนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและเทคนิควิธีการ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเนื้อหาและของบทเรียน
ออนไลน

6.4.2  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินเพื่อหาความสอดคลอง
ของขอคําถามกับจุดประสงค  

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินหาคุณภาพดานเน้ือหาและประเมินดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน และการ

ประเมินความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยนําคาเฉลี่ยที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  

คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด  

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก  

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย  

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยท่ีสดุ 
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7. ผลการวิจัย

7.1 ผลการพัฒนาเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ประกอบดวยบทเรียนเว็บชวยสอนดังตัวอยาง  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

ภาพที่ 1 (ก) เปนหนาเขาสูบทเรียน เพื่อนํานักเรียนเขาสูหนาบทเรียน 

ภาพท่ี 1 (ข) ตัวอยางบทเรียน ในหนาบทเรียนจะประกอบไปดวยเน้ือหาบทเรียน รูปภาพและวิดีโอท่ี เกี่ยวของกับ
เนื้อใหในบทนั้น ๆ 

ภาพที่ 1 (ค) เมนูแบบทดสอบกอนเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยจํานวน 36 ขอ และใหนักเรียนทํา เมื่อนักเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวก็กดสงคําตอบได 

ภาพที่ 1 (ง) ตัวอยางบทเรียน ในหนาบทเรียนจะประกอบไปดวยเน้ือหาบทเรียน รูปภาพและวิดีโอท่ี เกี่ยวของกับ
เนื้อใหในบทนั้น ๆ 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยีดานเน้ือ
และผลการประเมินดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน 
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ผูวิจัยไดนําเว็บชวยสอนท่ีไดพัฒนาข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ทําการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและ
ดานเทคนิคผลการประเมินแสดงในตารางที่ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือและผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคของเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบ
รวมมือเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

� S.D ความเหมาะสม 
1. ดานนําบทเรียน
1.1 ดึงดูดความสนใจ 4.40 0.55 มาก 

1.2 บทเรียนมีการออกแบบใหใชงาย เมนูไมสับสน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ดานเนื้อหา
2.1 เนื้อหาบทเรียนความยากงายและเหมาะสมกับผูเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2 เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3 บทเรียนมีการยกตัวอยางอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 4.40 0.55 มาก 

2.4 ภาษาที่ใชสื่อความหมายไดชัดเจน ถูกตองเหมาะสมกับบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

2.5 การจัดลําดับเน้ือหาเปนขั้นตอนและตอเนื่อง อานแลวเขาใจงาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ดานกราฟกและการออกแบบ
3.1 การออกแบบหนาจอมีความความสวยงามนาดึงดูด 4.40 0.55 มาก 
3.2 รูปภาพ ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สุด 

3.3 ปุมควบคุมบทเรียนใชงานงายและสื่อความหมายไดชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.4 การเช่ือมโยงบทเรียนไปยังสวนตาง ๆ ถูกตองและเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ดานเทคนิค
4.1 ใชหลักการออกแบบท่ีดี 4.40 0.55 มาก 

4.2 บทเรียนออกแบบการสอนครอบคลุมและเนื้อหาบทเรียนท่ีดี 5.00 0.00 มากที่สุด 

4.3 ใชโปรแกรมออกแบบงานอยางมีความคิดสรางสรรค 4.60 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.12 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 พบวา ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอเว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การ
ออกแบบและเทคโนโลยี มีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

8. สรุปผลการวิจัย

เว็บชวยสอนเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี มีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

9. อภิปราย
จากผลของบทเรียนที่ไดพัฒนาแลวพบวา เว็บชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและ

เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง มีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคโดยรวมอยูในระดับดีมาก
ที่สุด โดยเฉลี่ยเทากับ 4.68 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 เนื่องมาจากผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาเว็บชวยสอน
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รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model จึงทําใหบทเรียน
ที่ไดออกมามีคุณภาพตอการนําไปใชงานจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ (ฉลอง ทับศรี, 2549) กลาววา ADDIE MODEL คือ 
กระบวนการออกแบบที่มีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจน และเปนระบบ โดยมีกระบวนการทํางานทั้งหมด 5 

ขั้นตอน คือ การวิเคราะห (A : Analysis) การออกแบบ (D : Design) การ พัฒนา (D : Development) การทดลองใช (I : 
Implementation) และการประเมินผล (E : Evaluation) สอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรณ ศรีไชยเลิศ และกฤช สินธนะ
กุล (2560) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาเว็บชวยสอนบนระบบการจัดการเรียนรูออนไลนตามแผนการสอน แบบฐานสมรรถนะ
รวมกับการเรียนแบบผสมผสานโดยใชกระบวนการ MIAPวิชา คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน โดยผลการวิจัยสรุปวาการ
พัฒนาเว็บชวยสอนบนระบบการจัดการเรียนรูออนไลนตามแผนการสอน แบบฐานสมรรถนะรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน
โดยใชกระบวนการ MIAPวิชา คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชันบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนประสิทธิภาพคือ 84.89/82.15 สูงกวา
เกณฑที่กําหนด 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนของผูเรียนกอนเรียน (= 13.02, S.D. = 4.55) และหลังเรียน (X = 24.64, 

S.D. E 2.29) ซึ่งสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอเว็บชวยสอน
บนระบบการจัดการเรียนรูออนไลนอยูใน ระดับมาก (X = 4.47, S.D. = 0.73) และสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ 
จินดา และ ปรัชญนันทนิลสุข (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บชวยสอนแบบมีปฏิสัมพันธโดยเทคนิควิธีอัลเลิรทวิชา
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม โดยผลการวิจัยสรุปวาเว็บชวยสอนแบบมีปฏิสัมพันธโดย เทคนิควิธีอัลเลิรท มีประสิทธิภาพ 
85.94/87.06 ซึ่งสูงกวา เกณฑ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐานไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากเว็บชวย
สอนแบบมี ปฏิสัมพันธโดยเทคนิควิธีอัลเลิรทวิชาโครงสรางขอมูลและ อัลกอริทึมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนระหวางนักศึกษาท่ีเรียนจากเว็บชวยสอนแบบปกติกับแบบมีปฏิสัมพันธ โดยเทคนิควิธี 
อัลเลิรทใน วิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทท่ีระดับ .01 ซึ่งผูวิจัยจะไดนําบทเรียนนี้
ไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยระยะตอไป 
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Rajabhat University 

*604145066@webmail.npru.ac.th

Abstract  

The purposes of this research were; 1)  in internet usage in for grade 4 students of Wat 

Ariyawongsaram School (Nong Nam Khao), 2) to evaluate the quality of Web-based Instruction with think-pair-

share in Internet usage for Grade 4 Students of Wat Ariyawongsaram School (Nong Nam Khao). The sample 

group user in this research five experts in content and mediathe in WBI production technique using purposive 

sampling method the research tools include 1) to develop Web-based Instruction with Think-pair-share in 

Internet usage for Grade 4 Students, 2) content evaluation form and 3) WBI production technique form,. The 

statistics used for data analysis were mean and standard deviation. the result of the research were as follows; 

1) the development of web-based Instruction with think-pair-share in internet usage for grade 4 students of

three units 2) the content quality was at  highest level (x = 4.69, S.D. = 0.49) and the WBI production 

techniques quality was at a highest level ( x = 4.59, S.D. = 0.52) 

Keywords: Web-based Instruction , Think-pair-share , Internet 
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The Development of Web-based Instruction 

 with 5E Approaches in Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School 

Thanaphol Boongred1*, Noppadon Phumeejunya2 
1,2Computer Education, Faculty of Science & Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 

* 604145057@webmail.npru.ac.th

Abstract  

The purposes of this research were 1) to develop Web-Based Instruction with the 5E in Science for 

Grade 5 Students of Song Phi Nong School 2) to evaluate the quality of Web-Based Instruction with the 5E in 

Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School. The sample group of the research was expert content 

in Science of 3 persons and media production technique m-learning of 5 persons. The result of the study 

showed that Web-Based Instruction with the 5E in Science for Grade 5 Students of Song Phi Nong School had 

the quality of the content at the high level (  = 4.28, S.D. = 0.17) and had the quality of the technique and 

methodology at a level (  = 4.52, S.D. = 0.35) 

Keywords: Web-Based Instruction, 5E Approaches 
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The Develop of Online Lessons with Self-Directed Techniques on Using Nearpod 

for Teacher Students of Bachelor's Degree of Computer Education 

Tipsuda Sawaddeeporn  1 and Sumalee Soonthara2 

1Bachelor of Computer Education Faculty of Science and Technology 

Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Lecturer, Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat University 

604145075@webmail.npru.ac.th 

Abstract

The objectives of this research were as follows: 1) to develop online lessons with self-directed 

learning techniques on using Nearpod for teacher students of Bachelor's Degree of Computer Education,2) to 

evaluate the effectiveness of the online lessons with self-directed learning techniques,3) to compare the 

learners' learning achievement before and after learning by using the online lessons with self-directed learning 

techniques,4) to study the satisfaction of the learners towards the online lessons with self-directed learning 

techniques. The sample group of this research were fourth-year undergraduate students in Computer 

Education at Nakhon Pathom Rajabhat University  which were obtained from a specific selection of 20 

people. The research tools were , online lessons, the online lessons' quality assessment tests, learning 

achievement tests, and satisfaction questionnaire. The data was analyzed using mean, standard deviation. , 

and comparing statistics (Dependent t-test ) 

The results of the research showed that the development of online lessons with self-directed 

learning technique on using Nearpod had the quality of the content at the highest level ( = 4.66, SD = 

0.47),2)the production technique had the suitability at the highest level ( = 4.80, SD = 0.40), 3) the learners' 

achievement after learning were statistically significantly higher than before at .05, and 4) the learners had the 

highest level of satisfaction after learning with the lessons ( = 4.41, SD = 0.77) 

Keywords: E-learning, Self-directed learning, Application Nearpod, Learning achievement 
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The Development of M-Learning on Creating Online Tests using Quizizz with 

Self-directed Learning for Teacher Students of Computer Education. 

Nattapol Taosimma 1 and Sumalee Soonthara2 

1Bachelor of Computer Education Faculty of Science and Technology  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Lecturer, Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat University 

604145056@webmail.npru.ac.th 

Abstract 

This research had the following objectives: 1) To develop mobile learning. on creating cnline 
tests using Quizizz with Self-directed learning for teacher Students of Computer Education. 2) to assess 
content quality and production techniques, 3) to compare academic achievement before and after 
learning, and 4) to study the learners' satisfaction. The sample group of this research i were Fourth-year 
undergraduates in Computer Education at Nakhon Pathom Rajabhat UniversityIt which were obtained 
from a specific selection of 30 people. The research tools were lessons, mobile learning. mobile 
learning's quality assessments, achievement tests, and satisfaction questionnaire. The data was 
analyzed using mean, standard deviation. And compare statistics (Dependent t-test ) 

The results of the research were as follows: 1) Mobile learning lessons consisted of 3 units of 
content: 1.1) Introduction to Quizizz, 1.2) suggestions for Quizzes, and 1.3) lnking Quizizz with Classroom 
and Viewing Scores. experts evaluated that the quality of mobile learning in content had the highest 
level (  = 4.70, S.D. = 0.28) and production techniques had the highest level (  = 4.67, S.D.= 0.20), 3) 
Learners had statistically significantly higher level of post-learning achievement than before. at .05, and 
4) the students had the highest level of satisfaction after learning with the mobile learning lessons (  =

4.88 , S.D.= 0.31 ) 

Keywords : M-Learning, Self-Directed Learning, Achievement 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เร่ือง คูมือการใชงานโปรแกรม 
Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E  

ณัฐริกา ผิวงาม1* และ มนัสนิต ใจดี2  
1,2ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*604145065@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการ
เรียนรูแบบ 5E 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการ
จัดการเรียนรูแบบ 5E และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E กลุมเปาหมาย คือ ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 คน และ ผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู 
บทเรียนออนไลน แบบประเมินดานเน้ือหา และแบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย และ        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย
การเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.74, 

S.D. = 0.14) และ 3) บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด 
(  = 4.57, S.D. = 0.26)  

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบ 5E โปรแกรม Scratch 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop an online lesson on the manual of using Scratch 

Program for 5E learning management, 2) to evaluate the quality of the content of an online lesson on the 

manual of using Scratch Program for 5E learning management, and 3) to evaluate the quality of the technique 

and methodology of an online lesson on the manual of using Scratch Program for 5E learning management. 
The target groups were 5 experts of the content, and 5 experts of the technique and methodology by the 

purposive sampling technique. The tools used in this research were the lesson plan, the online lesson, the 

content quality assessment form, and the technique and method assessment form. The statistics used in this 

research were mean and standard deviation. 
 The research results found that 1) the online lesson on the manual of using Scratch Program 

consisted of 3 units, 2) the online lesson on the manual of using Scratch Program had the quality of the 

content at the highest level (  = 4.74, S.D. = 0.14), and 3) the online lesson on the manual of using Scratch 

Program had the quality of the technique and methodology at the highest level (  = 4.57, S.D. = 0.26). 

Keywords: Online Lesson, 5E Learning, Scratch Program 

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 อธิบายวา ผูเรียนมีสิทธ์ิ

ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 
ประกอบกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ไดกลาวถึง การยกระดับของระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรูของผูเรียนวา การบูรณาการการเรียนการสอนกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู มี
ผลทําใหเกิดทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนาผูเรียน ดังนั้น นวัตกรรมเพ่ือการศึกษาจึงเขา
มามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหเกิดการสรางนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบเพ่ือใชเปนสื่อสําหรับการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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บทเรียนออนไลน เปนสื่อการสอนที่มีการถายทอดเน้ือหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 
เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต สัญญาณโทรทัศน หรือ สัญญาณดาวเทียม การเขาถึงบทเรียนออนไลนไมจํากัด
เวลาและสถานท่ี ผูเรียนและผูสอนไมตองมาพบกันในหองเรียน สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูสอนที่ไมพรอม
ดานเวลา ระยะทางในการเรียนไดเปนอยางดี ชวยใหผูเรียนที่ไมมีความมั่นใจ กลัวการตอบคําถามในหองเรียน มีความกลามากขึ้น 
โดยอาศัยเครื่องมือในการสื่อสาร เชน e-Mail, web board, chat การใชบทเรียนออนไลนชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พรเจตน จําปาศรี และ วมิาน ใจดี (2561) 

โปรแกรม Scratch เปนโปรแกรมท่ีสงเสริมทักษะดานความคิดสรางสรรคและทักษะดานคอมพิวเตอร โดยเปนการ
ปลูกฝงดานกระบวนการ ทักษะในการพัฒนาความคิดสรางสรรคซึ่งนําไปสูการคิดแกปญหาที่แปลกใหม โดยการใชโปรแกรมภาษา
ที่งายไมซับซอน กระตุนใหผูเรียนมีความตองการในการเรียนวิชาโปรแกรมในขั้นสูงและเหมาะสําหรับการสรางผลงานตาง ๆ เชน 
นิทานท่ีสามารถโตตอบกับผูอานได ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ การสรางสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ โดยมีวิธีการโปรแกรมท่ี
ไมตองมีการพิมพคําสั่งที่ยุงยากซับซอนเหมาะกับการสอนหลกัการโปรแกรมที่สงเสริมความคิดริเริม่สรางสรรค การคิดอยางมีระบบ 
และการทํางานรวมกันโดยการเผยแพรและแลกเปลี่ยนผลงานผานทางเว็บไซต 

จากการที่ผูวิจัยไดไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนวัดทาตําหนัก (เทพวิทยเสถียร)  และไดทําการสัมภาษณครูผูสอน ที่สอน
วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับออนถึงปานกลาง 
และยังไมใหความสําคัญกับการเรียนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เทาที่ควร ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียน
ออนไลนในการเรียนรูเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยมุงหวังวาผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนในรายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1  เพือ่พัฒนาบทเรียนออนไลน  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับ
การจัดการเรียนรูแบบ 5E  

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E  

2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิค และวิธีการในการจัดทําบทเรียนออนไลน  วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  
เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1  คุณภาพดานเน้ือหา ของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม 
Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E อยูในระดับมากที่สุด 

3.2  คุณภาพดานเทคนิค และวิธีการ ของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E อยูในระดับมากที่สุด 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
สุพรรษา อยูสถิตย และ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2563) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนผานเว็บ โดยอาศัยการเรียนรู

แบบรวมมือดวยเทคนิค STAD เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ขอมูลและการประมวลผล สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนออนไลนผานเว็บโดยอาศัยการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD มีผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (  = 4.83, S.D = 0.37) 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 80.11/80.46 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด คือ 80/80 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (  = 21.83, S.D = 1.04) สูงกวากอนเรียน (  = 10.55, S.D = 3.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนออนไลนตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.69, S.D = 0.72)

วัฒนา พลาชัย และวินัย เพ็งภิญโญ (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน Mobile Learning โดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ในรายวิชา การเขียนเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนศรีประจันต 
“เมธีประมุข” ผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียนออนไลน Mobile Learning โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ ในรายวิชา การเขียนเว็บไซต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน  Mobile 

Learning       ที่พัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 82.00/82.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน Mobile Learning หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลน Mobile Learning โดยรวมอยูในระดับมาก 

สุกัญญา โพชะไว , พณณา ตั้งวรรณวิทย และไพศาล สุธีบรรเจิด (2558) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตาม
แนว 5Es MODEL โดยใช MOODLE วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
1) บทเรียนมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาตามแนว 5Es MODEL วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
ที่เรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาตามแนว 5Es MODEL วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน สูงกวา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่จัดการเรียนการสอนดวยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญ และ 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจ
ตอการใชบทเรียนมัลติมีเดียผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาตามแนว 5Es MODEL วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในระดับดีมาก 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 กลุมเปาหมาย 

 5.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูที่สอนในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร วิชา เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 - 6 มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 5.1.2 ผูเ ช่ียวชาญดานเทคนิค และวิธีการ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนผูมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําบทเรียนออนไลน 
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

 5.2.1 แผนการจัดการเรียนรู 
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5.2.2  บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch  

 5.2.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา  
 5.2.4  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ 
 5.2.5 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและจุดประสงค 

5.3 การพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 5.3.1 วิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหารายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch โดยศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค และเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 
เรื่อง รูจักโปรแกรม Scratch หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch และหนวยการเรียนรูที่ 3 เร่ือง 
วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch และวิเคราะหตัวผูเรียนเก่ียวกับความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ศึกษาการสรางเว็บไซต
โดยใชเว็บไซต Wix.com 

 5.3.2 ออกแบบ (Design) ผูวิจัยออกแบบบทเรียนจากผลการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี 1 ไดแก หนาจอนําเสนอ
เนื้อหา ใบงาน แบบทดสอบ และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5E โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) กระตุนความสนใจ (Engage) 
ดวยการถามคําถาม 2) สํารวจคนหา (Explore) ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนออนไลนที่ผูวิจัยไดจัดทําไว และใหนักเรียนทํา
กิจกรรมทบทวนความรู 3) อธิบายความรู (Explain) โดยสุมถามผูเรียน 4) ขยายความเขาใจ (Elaborate) ครูและผูเรียนรวมกัน
สรุปความรู และใหผูเรียนทําใบงาน และ 5) ตรวจสอบผล (Evaluate) โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 5.3.3 พัฒนาเคร่ืองมือ (Development) 1) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ใบงาน และเสนอใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ตรวจสอบคุณภาพ 2) จัดทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 39 ขอ และนําไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ประเมินเพื่อ
หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค พบวา มีขอสอบท่ีผานการประเมิน จํานวน 39 ขอ ซึ่งขอสอบทุกคามีคา IOC 

เทากับ 1.00 จึงคัดเลือกขอสอบ จํานวน 30 ขอ ซึ่งครบทุกวัตถุประสงคไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 3) 
พัฒนาบทเรียนออนไลนตามที่ไดออกแบบไวในขั้นตอนท่ีผานมา การพัฒนาบทเรียนออนไลนประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 3.1) 
การเตรียมการ เปนการเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ทีใ่ชในการสรางบทเรียนออนไลน เชน ขอความ ภาพนิ่ง วิดีโอ 3.2) สรางใบงาน
เพื่อใชทวนสอบความรูของนกัเรียน และ 3.3) พัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเว็บไซต Wix.com  

 5.3.4 ทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น ดวยตัวผูวิจัย
จากนั้น นําบทเรียนออนไลน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนคุณครูที่สอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
ตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน และนําบทเรียนออนไลน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิค และวิธีการ จํานวน 5 
ทาน ซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

 5.3.5 ประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินคณุภาพบทเรียนดานเนื้อหา ดานเทคนคิ 
และวิธีการ และขอมูลจากการประเมินความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค นํามาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. ผลการวิจัย

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เร่ือง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch  

บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการ
เรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจักโปรแกรม Scratch หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch 
และหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch ตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน แสดงดังภาพที่ 1–2 

 ภาพท่ี 1 หนาแรก ภาพท่ี 2 หนานําเสนอเน้ือหา 

จากภาพท่ี 1-2 เปนภาพตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาท่ีเปนขอความ ภาพ และวิดีโอเพ่ิมเติม 
ชวยใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาไดมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนการกระตุนความสนใจของผูเรียน ใหสนใจที่จะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ 

 6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลน ใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมิน 
ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

รายการประเมิน � S.D. ความหมาย 

1. ดานเนื้อหาและการดาํเนินเรื่อง 4.70 0.07 มากที่สุด 
2. ดานรูปแบบการสอน 4.80 0.21 มากที่สุด 
3. ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.71 0.23 มากที่สุด 

โดยรวม 4.74 0.14 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 

 6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลน ใหผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการประเมิน ไดผลดังตารางที่ 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

821 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน � S.D. ความหมาย 

1. ดานตัวอกัษร 4.48 0.27       มาก 
2. ดานภาพและวิดีโอ 4.67 0.24 มากที่สุด 
3. ดานการออกแบบ 4.47 0.38       มาก 
4. ดานปฏิสมัพันธ 4.67 0.41 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.26   มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและ
วิธีการ พบวา โดยรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 

7. สรปุผลการวิจัย

7.1 บทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการ
เรียนรูแบบ 5E ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย คือ 1) รูจักโปรแกรม Scratch 2) กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch 
และ 3) วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch       

7.2  คุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม 
Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.74, S.D. = 0.14) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

7.3  คุณภาพดานเทคนิค และวิธีการของบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง คูมือการใชงาน
โปรแกรม Scratch สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ 5E โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.57, S.D. = 0.26) เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 

8. อภปิรายผลการวิจัย

8.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง คูมือการใชงานโปรแกรม Scratch ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวย ไดแก 1) รูจัก
โปรแกรม Scratch 2) กลุมบล็อกตาง ๆ ของโปรแกรม Scratch และ 3) วิธีการทํางานของโปรแกรม Scratch ซึ่งในแตละบทเรียน
ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาท่ีเปนขอความ ภาพและวิดีโอ ทําใหผูเรียนศึกษาเน้ือหา 
ทบทวน เนื้อหา ตรวจสอบความรูดวยตัวเองไดตลอดเวลา เปนการเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ
พีรนันท วิศาลสกุลวงษ, สุมิตตา สวางทุกข และมณีรัตน พราหมณี (2563) ทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เสริมผานสื่อออนไลนเฟซบุกกรุป วิชาการพยาบาลผดุงครรภ 2 ผลการวิจัยพบวา สื่อการสอนออนไลนที่ดี มีความหลากหลาย มี
วิธีการสื่อสารท่ีดี จะสงเสริมใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ และผูเรียนมีความตระหนักในการเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมขึ้น 

8.2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.74 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 เนื่องจากเน้ือหาท่ีจัดทําสอดคลองกับตัวช้ีวัดรายวิชา  เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 และมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนา พลาชัย 
และวินัย เพ็งภิญโญ (2562) ทีพ่บวา บทเรียนออนไลนดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 
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8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาเปน
ลําดับขั้น มีการใชภาษาท่ีเขาใจงายกระชับ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน การปฏิสัมพันธมีความเหมาะสมใชงานงาย  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุพรรษา อยูสถิตย และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2563) พบวา คุณภาพของบทเรียนออนไลนผานเว็บอยูในระดับมากที่สุด 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
ควรศึกษาบริบทของโรงเรียน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร ทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียน 

9.2 การทําวิจัยคร้ังตอไป

 9.2.1  การพัฒนาบทเรียนออนไลน ควรสรางใหมีการโตตอบ มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร
ในระหวางที่ผูเรียนดูวิดีโอ เพื่อสรางความสนใจใหกับผูเรียนในการติดตามดูวิดีโอ 

 9.2.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ควรคํานึงถึงแหลงขอมูลเพิ่มเติมที่มีความ
สอดคลองกับเนื้อหา และระดับของผูเรียน  

 9.2.3  ผูวิจัยจะนําบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น ไปใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทาตําหนัก 
(เทพวิทยเสถียร) โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5E เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดขีึ้นในรายวิชา เทคโนโลยี 
(วิทยาการคํานวณ)  
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดียแบบปฏิสัมพันธรวมกบัวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1*  และ ชลันธร พุฒหอมร่ืน2  
1ผศ.ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 

2นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
1email: 604145007@webmail.npru.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW 
วิชาคณิตศาสตร 2) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW 
วิชาคณิตศาสตร 3) หาคุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองในครั้งนี้ คือ กลุมผูเช่ียวชาญ ไดแก 1) 
ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 2) ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอน 3) ครูผูสอนกลุมวิชาคณิตศาสตร ซึ่งไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) บทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการ
เรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร 2) แผนการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW 2) ได
แผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก (�=4.63, S.D.= 0.49) 3) คุณภาพของบทเรียนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก (�=4.38, 

S.D.= 0.53) 
คําสําคัญ: บทเรียนมลัติมเีดีย ปฏสิัมพันธ JIGSAW  คณิตศาสตร 
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Developing interactive multimedia lessons with jig technique learning method 
Mathematics for grade 5 students 
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2

 Students of Computer Studies Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat 
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Abstract 

This research aims to 1) Develop interactive multimedia lessons with the JIGSAW math technique 

learning method. 2) Develop a learning management plan with interactive multimedia lessons in conjunction 

with the JIGSAW math technique learning method. 3) Find the quality of the lessons developed. Target groups 

used in this experiment. Target groups used in this experiment is expert group Including 1) Computer and 

Technology Specialist 2) Teaching and learning specialist 3) Teacher of Mathematics Group Which was 

obtained by selecting a specific number of 9 people. The tools used in this research include 1) Interactive 

multimedia lessons with the JIGSAW math technique learning method. 2) Teaching and learning plan The 

statistics used for data analysis are: Standard deviation mean. The results of the research were as follows 1) 
Get interactive multimedia lessons with the JIGSAW method of learning. 2) Got a learning management plan at 

a very good level (�= 4.63, S.D.= 0.49)  3) The quality of the lessons developed was very good. (� = 4.38, 

S.D.= 0.53) 
Keywords: Multimedia lessons. Interaction. JIGSAW. Mathematics. 
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1. บทนํา
คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอความสําเร็จในการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก คณิตศาสตรชวยใหมนุษยมีความ

ความคิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ มีแบบแผน สามารถ วิเคราะหปญหาสถานการณไดอยางถ่ีถวน รอบคอบ ชวยใหคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา  และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชในชีวิตจริงไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ ศาสตรอื่น ๆ อันเปนรากฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตรจงึ
จําเปนตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรูทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในยคุโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, หนา 1)  

จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา วิชาคณิตศาสตรเปนศาสตรที่มีความสําคัญศาสตรหนึ่งซึ่งการศึกษาวิชาคณิตศาสตร
สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
เปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบหลักสูตร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีในสาระคณิตศาสตรที่
จําเปนพรอมทั้งสามารถนําไปประยุกตได มีความสามารถในการแกปญหา สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร เช่ือมโยง ให
เหตุผล และมีความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรเห็นคุณคาและตระหนักถึงความสําคัญของคณิตศาสตร สามารถนํา
ความรูทาง คณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูในระดบัการศึกษาท่ีสงูขึ้น ตลอดจนการประกอบอาชีพ และมีความสามารถใน
การเลือกสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีและแหลงขอมูลที่หมาะสมเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู การสื่ อสาร การทํางาน และการ
แกปญหาอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560, หนา 7) 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค JIGSAW เปนการจัดใหผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันกลุมละ 3 – 6 คน 
เรียนรูรวมกันโดยแบงผูเรียนออกเปนเรื่องยอย ๆ สมาชิกแตละกลุมแบงหัวขอในการศึกษา คนละหัวขอแลวสมาชิกที่ศึกษาหัวขอ
เดียวกันของกลุมที่ไปศึกษาและอภิปรายรวมกันจนเกิดความเขาใจดี แลวจึงกลับไปรายงานผลใหสมาชิกในกลุมฟงทีละหัวขอจน
ครบถวน จากนั้นในแตละกลุมชวยกันสรุปเปนแผนผังความคิดและตอบคําถามในแตละหัวขอเมื่อจบบทเรียนครูจะทําการทดสอบ
ความรูและใหรางวัลเปนการเสริมแรงทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูประสบการณจากคนอ่ืน ๆ ตามข้ันตอนของกระบวนการจัดการ
เรียนรูและสามารถคนพบสิ่งตาง ๆ ดวนตนเองสามารถนําความรูประสบการณไปใชไดจริงและพัฒนาสมองของผูเรียนทั้งซีกซาย
และซีกขวาอยางสมดุลและมีความสุขในการเรียนรูอีกทั้งสงเสริมทักษะ ทางสังคมอันดีงามในตัวผูเรียนทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาที่เรียนเปนผูเรียนท่ีมีทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 ในการดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (สุพตัรา  ทองคํา,2559, หนา7) 

จากการสํารวจปญหาจากการสอบถามและสัมภาษณครูผูสอนในรายวิชาคณิตศาสตรพบวา ในการจัดการเรียนรูใน
ปจจุบันครูผูสอนใชสื่อการสอนที่ไมทันสมัยใชสื่อการสอนแบบเดิม อยางเชน บัตรตัวเลข บัตรคํา เปนตน จึงทําใหพฤติกรรมการ
เรียนรูของนักเรียนมีนั้นความสนใจในการเรียนนอยลง เนื่องจากสื่อการสอนไมนาสนใจพอที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียน และ
เบื่อหนายจากการเรียนรูดวยการใชสื่อแบบเดิม ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางไมเต็มที่ อีกทั้งยังมีนักเรียนที่คุยกัน เลนกันใน
เวลาเรียน จึงทําใหนักเรียนพลาดความรู ในเร่ืองนั้น ๆ และทําใหไดรับความรูไดไมเต็มที่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
รูปแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊ก JIGSAW มีจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะการคิดแกปญหาอยางมีเหตุผลและเปนระบบใหแกนักเรียนโดย
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะกระบวนการคิดแกปญหา  การคิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ การสืบคนและรวบรวมขอมูล 
กระบวนการกลุม การบันทึกและการอภิปราย จะทําใหนักเรียนพูดคุย ปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรูในเน้ือหาเฉพาะเร่ืองที่เรียน 
แกปญหาที่นักเรียนคุยกันนอกเรื่องที่เรียน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊ก  JIGSAW ครูผูสอนจะทําหนาที่สนับสนุน
การเรียนรูของผูเรียนคอยใหคําปรึกษา กระตุนใหผูเรียนมีความเอาใจใสในเน้ือหาและสงเสริมใหผูเรียนประเมินการเรียนรูของ
ตนเอง รวมทั้งเปนผูประเมินทักษะของผูเรียนและกลุมพรอมใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาตนเอง 
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จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดเห็นวาปญหานี้ควรไดรับการแกไข ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
แบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิคจิ๊ก วิชาคณิตศาสตรศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดไผ
ลอม(พูลประชาอุปถัมภ) ขึ้นเพื่อแกไขปญหาการเรียนการสอน โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและยังมีกิจกรรมแบบ
รวมมือกันเปนกลุม เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับนักเรียน  

2.วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร 
2.2 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชา

คณิตศาสตร 
2.3 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธที่พัฒนาข้ึน 

3.สมมุติฐานการวิจัย
3.1 คุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก 

3.3 คุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

4.วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE MODEL 

1. ขั้นวิเคราะห (Analysis)
1.1 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหารายวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณอาจารยประจํารายวิชา จากน้ันทําการสังเคราะหเนื้อหาท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาวิจัย ประกอบไปดวย 3 หนวยการเรียน 
ไดแก 1) การคูณการหารเศษสวน 2) โจทยปญหารอยละ 3) รอยละหรือเปอรเซ็นต  

1.2 วิเคราะหดูกลุมตัวอยางที่ใชเพื่อการวิจัย ผลทีไ่ดคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ที่ศึกษาอยูในภาคเรยีนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) 

1.3 วิเคราะหรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน ข้ันตอน วิธีการ ท่ีเหมาะสมกับรายวิชาและกลุมตัวอยาง ผลจากการ
วิเคราะหไดรูปแบบการเรยีนการสอนแบบเทคนิค JIGSAW  

1.4 วิเคราะหและหาแบบประเมินตาง ๆ เพื่อใชในงานวิจัย 
1.5 เทคโนโลยีที่เลือกใชในการพัฒนางานวิจัย ไดแก Adobe Flash cs6
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)

 2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนมลัติมเีดียรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเทคนิค JIGSAW 
จํานวน 3 แผนการเรยีนรู 
            2.2 ตั้งวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากหนวยการเรียนทั้ง 3 หนวย จํานวน 8 วัตถุประสงค 
 2.3 ออกแบบทดสอบตามวัตถุประสงคทุกขอ จํานวน 40 ขอ 

 2.4 ออกแบบประเมินเพื่อใชในการประเมินงานวิจัย ประกอบดวย แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนบทเรียนมลัติมเีดีย 
แบบประเมินแผนการเรยีนรู 
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ภาพท่ี 1.1 หนาเมนูหลัก 

3. การพัฒนา (Development)
 3.1 นําแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับรูปแบบการเรียนรูเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร จํานวน 

3 แผนการเรียนรู ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินความเหมาะสม ผลที่ไดจากการประเมินอยูในระดับดีมาก (� 4.63, S.D.= 0.49) 
3.2 นําแบบทดสอบท่ีไดจัดทําไว จํานวน 40 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคาสอดคลองของวัตถุประสงคและ

ขอสอบ (IOC) ผลจากการประเมิน มีคาคะแนนอยูระหวาง 0.00-1.00 แบบทดสอบที่สามารถนําไปใชตอไดมีจํานวน 37 ขอ 

3.3 นําแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงาย ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีความยากงายในชวงระหวาง 
0.22-0.78 ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งหมดจํานวน 16 ขอ  

3.4 นําแบบทดสอบไปหาคาอํานาจจําแนก ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.56 ซึ่ง
สามารถนําไปใชไดทั้งหมดจํานวน 16 ขอ 

3.5 นําแบบทดสอบไปวิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยคํานวณหาคาประสิทธิภาพความเช่ือมั่นของแบบทดสอบของ คูเดอร 
ริชารดสัน 20 (Kuder - Richardson) ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.84 

3.6 สรุปผลจากการนําแบบทดสอบไปวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ สามารถนําไปใชจริงไดทั้งหมด 15 ขอ 

3.7 สรางสื่อการสอนมัลติมีเดียตามที่ไดออกแบบไวทุกประการ 
3.8 หลังจากสรางบทเรียนเสร็จเรียบรอยแลว นําบทเรียนที่พัฒนาไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพดาน

เทคนิควิธีการ ผลการประเมินสื่อบทเรียนมัลติมีเดียอยูในระดับดีมาก (� 4.38, S.D.= 0.53) ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหา ผลการประเมินบทเรียนมัลติมีเดียอยูในระดับดีมาก (� 4.77, S.D.= 0.42) 

4. นําไปใช (Implement)
4.1 นําสื่อที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินโดยผูเชียวชาญจํานวน 3 ทาน ประเมินทั้งหมด 3 ดาน ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการ

ออกแบบ ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบการเรียน ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาส่ือ 

5. ประเมินผล (Evaluation)
5.1 นําขอมูลที่ไดจากการประเมินวิเคราะหดวยคาทางสถิติ (� , S.D.) หาคาคุณภาพสื่อ คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู 

และนําขอเสนอจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขสื่อ 

5.ผลการวิจัย 

     5.1 จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร พัฒนาดวย
โปรแกรม Adobe Flash cs6 ไดผลการพัฒนา ดังภาพท่ี 1.1 - ภาพที่ 1.2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

829 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ภาพท่ี 1.1 หนาเมนูหลัก

ภาพท่ี 1.2 หนาเขาสูบทเรียน 

  5.2 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
ขั้นนํา 

5.2.1 อธิบายแนะนําบทเรียนมัลติมีเดีย 

5.2.2 ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
5.2.3 ใหนักเรียนทดสอบแบบฝกทักษะการคิดเชิงคํานวนกอนการใชบทเรียนมัลติมีเดีย  

5.2.4 จับกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน โดยใชคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน คือ เกง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน ไดทั้งหมด 9 กลุม 

ขั้นสอน 

5.2.5 ใหนักเรียนเรียนผานบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการคูณ การหาร เศษสวน 

 5.2.6 ใหหัวหนากลุม (เลือกจากผูที่ไดคะแนนมากที่สุดประจํากลุม) 9 กลุม ไปเรียนเรื่องการคูณ การหาร
เศษสวน 

5.2.7 เมื่อเรียนจนเขาใจเน้ือหาใหนักเรียนกลับมายังกลุมเดิมและอธิบายหัวขอท่ีไดใหเพื่อนในกลุมเดิม    ฟง 
5.2.8 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ(แบบเดี่ยว)แลวนําคะแนนของสมาชิกแตละคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม 

ขั้นสรุป 

5.2.9 รวมสรุปเน้ือหาท่ีเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดีย 
      5.3 ผลการหาคุณภาพบทเรียน 

5.3.1 ผลการหาคุณภาพดานเน้ือหาการเรียนการสอนบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับเทคนิค JIGSAW วิชา คณิตศาสตร 
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

ผลการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนบทเรียนมัลติมีเดียรวมกับเทคนิค JIGSAW วิชา คณิตศาสตร ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพสื่อ 

จากตารางที่ 2 ผลจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดานการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

6.อภิปรายและสรุปผล 
6.1 สรุปผลการวิจัย  

6.1.1 ไดบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท มีคลิปสอนเกี่ยวกับเนื้อหาของแตละบทอยูชวงทายของบทเรียน เพื่อให
นักเรียนสามารถเขาไปเรียนเองไดแลวเขาใจมากย่ิงข้ึน และมีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใหทํา จํานวน 15 ขอ 

6.1.2  ไดแผนการจัดการเรียนรูของบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกบัวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW 

วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (� = 4.63, S.D.= 0.49) 
6.1.3  ไดบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (� = 4.38, S.D.= 0.53) 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 6.2.1  ไดบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ตรงตามกระบวนการการทําวิจัยและตรงตามแผนที่ไดวางไวโดยใชกระบวนการของ ADDIE Model 

จึงทําใหไดผลลัพธตามที่ตองการ 
 6.2.2  แผนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก (� = 4.63, S.D.= 0.49) เนื่องจากแผนการ

จัดการเรียนสอนมีการจัดการเรียนรูที่อธิบายไวโดยละเอียดโดยมี ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ซึ่งระบุไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จินตนา วิไลชนม และ ประสาท เนืองเฉลิม (2561) การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม

รายการ � S.D. ระดับ 
1.ดานเนื้อหา 4.78 0.42 ดีมาก 

2.ดานรูปแบบการสอน 4.83 0.39 ดีมาก 
3.แบบทดสอบ 4.67 0.39 ดีมาก 

4.การประเมินผล 4.67 0.52 ดีมาก 

รวม 4.77 0.42 ดีมาก 

รายการ � S.D. ระดับ 
1.ดานเนื้อหา 4.60 0.51 ดีมาก 

2.ดานการออกแบบ 4.25 0.53 ดีมาก 
3.ดานเทคนิค 4.33 0.50 ดีมาก 

รวม 4.38 0.53 ดีมาก 
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โดยใชกระบวนการกระจางคานิยม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย พบวา แผนการจัดการเรียนรูสงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคมโดยใชกระบวนการกระจางคานิยมที่พัฒนาข้ึน โดยภาพรวมพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 

( � = 4.53) 
6.2.3 การหาคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (� = 4.38 , 

S.D.=0.53) เนื่องจากบทเรียนมีการใชงานท่ีงาย เนื้อเขาใจไดงายเหมาะกับเด็กในระดับช้ันประถมศึกษา และมีการอธิบายในแตละ
หนา และมีคลิปในการสอนใหเขาใจมากยิงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ซาราห หะยีแวฮามะ เสกสรรค แยมพินิจ และโสพล มี
เจริญ (2561) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชเทคนิคการสอนแบบโฟนิกสเพื่อเพิ่มความสามารถในการอาน ในรายวิชาภาษาไทย
เรื่องการแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 – 6 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปตตานี พบวา ผลการ
ประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญ ดานเน้ือหา พบวา คาเฉลี่ย คือ 4.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.18 ซึ่งอยูในระดับดีมาก 
และ ดานสื่อ พบวา คาเฉลี่ย คือ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.17 ซึ่งอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะ 
บทเรียนมัลติมีเดียการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธรวมกับวิธีการเรียนดวยเทคนิค JIGSAW วิชาคณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนได เหมาะสมที่จะนําไปพัฒนาในรายวิชาอื่นตอไป ขอจํากัด
ในการจัดการเรียนรูดวยสื่อรูปแบบน้ีจะตองอาศัยเทคโนโลยี และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ เชน คอมพิวเตอรที่
ใชประกอบการเรียนการสอน โปรเจคเตอร และอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ดังนั้นผูใชควรตองวิเคราะหถึงความพรอมทางดาน
เทคโนโลยีควบคูไปดวย 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551. คนเมื่อ 13 พฤษจิกายน 2563 

จาก http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=75 

สุพัตรา ทองคํา. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเวลากับประวัติศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ 
 รวมมือเทคนิคจิ๊กซอวกบัการเรียนรูแบบปกติ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ซาราห หะยีแวฮามะ เสกสรรค แยมพินิจ และโสพล มีเจริญ.(2561). การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียโดยใชเทคนิคการสอนแบบโฟนิกส 

เพื่อเพ่ิมความสามารถในการอาน ในรายวิชาภาษาไทยเรื่องการแจกลูกสะกดคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 – 6 
 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปตตานี.วารสารกลุมมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร, 1 (1), 1-19. 
สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2560) . ความสําคัญของวชิาคณิตศาสตร . คนเมื่อ 13 

พฤษจิกายน 2563 จาก https://www.ipst.ac.th/ 
จินตนา วิไลชนม และ ประสาท เนืองเฉลิม. (2561). การพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสรมิความรบัผิดชอบตอสังคมโดยใช 

กระบวนการกระจางคานิยม สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5. วารสารศึกษาศาสตร, 12 (1), 1-11. 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

จิรภัทร ใจทัน1*และ สุมาลี สุนทรา2 

1,2สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ผูรับผิดชอบบทความ 604145072@webmail.npru.ac.th  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหา
เปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม)  2) เพื่อหาคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียน
ออนไลนเรื่อง   การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐานและ 3) เพื่อหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตของบทเรียน
ออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและ
ดานเทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน จำนวนดานละ 5 ทาน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย บทเรียนออนไลน 
แบบประเมินดานเนื้อหา  แบบประเมินดานเทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน  การวิเคราะหขอมูลใช  คาเฉลี่ยและ         
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.52, 

S.D. = 0.50) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.59 , S.D.= 0.50 )  

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน ปญหาเปนฐาน การเขียนโปรแกรมเบือ้งตน 
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The Development of Online Lessons on Basic Programming Using Problem-
based Learning for Grade 7 Students at Municipality School 3 (Sakratiam) 

Jiraphat Jaithan1* and Sumalee Soonthara2 

1,2 Computer Education Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat University 

604145072@webmail.npru.ac.th  

Abstract 

The objectives of this research were as follows:  1)  to develop the online lesson on basic 
programming using the problem-based learning for grade 7 students at Municipality School 3 (Sakratiam), 2) to 

find the quality of the online lessons on basic programming using the problem -based learning, and 3) to find 

the quality of the media production technique of the online lessons on basic programming using the 

problem-based learning.  The sample groups in this research were the experts in content and technique 

online lessons each of 5 persons selected by a purposive sampling method. The tools used in this research 

were the online lessons, the content of quality assessment form, and the media production techniques 

assessment form. The data was analyzed using mean, standard deviation.  

             The results of the research showed that the development of online lessons on basic programming 

using problem-based learning for grade 7 students at municipality school 3 (Sakratiam) had the quality of the 

content at the highest level (  = 4.52, SD = 0.50) and the quality of technique had the suitability level at the 

highest level ( = 4.59, SD = 0.50)  

Keywords: Online Lessons, Problem-based learning, Basic Programming 

1. บทนำ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลายเปนปจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยน 

โดยการปรับเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใหเกิดประโยชนในทุก ๆ ดาน จึงไดมีขอกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 วาดวยรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมท้ังใหมีการพัฒนาบุคลากรดานการ
ผลิตและผูใหมีความสามารถ มีทักษะตลอดจนผูเรียนใหมีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูความสามารถและทักษะเพียง
พอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไดประกาศไวชัดเจนวาประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสาระ
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ทั้งหมดของพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ตองการใหคนไทยน้ันไดมี “ชีวิตแหงการเรียนรู” เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหไปสูสังคมแหงภูมิ
ปญญา อยางแทจริง (อมรวิชช นาครทรรพ, 2542) 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูวิจัยไดพบกับปญหาหนึ่งคือ ปญหาของการ
จัดการช้ันเรียนซึ่งเปนปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากสถานการณดังกลาวทำใหการศึกษาตองปรับการเรียน
การสอนใหอยูในรูปแบบออนไลน ดังน้ันครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถในสรางสื่อการสอนในรูปแบบเว็บไซตออนไลน   
หรือแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เพื่อใหการเรียนการสอนครูผูสอนมีความราบรื่น นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น หากแตในการ
สรางสื่อการสอนในแตละครั้งครูผูสอนจะตองเปดเว็บไซตตาง ๆ หลาย ๆ เว็บเพื่อทำการเรียนการสอน อาทิ การสั่งการบาน
นักเรียนออนไลน เรียนรูผานเว็บ ทำใบงาน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนซึ่งเปนการทำงานท่ีซ้ำซอนตอครูผูสอน ในปจจุบันมี
แอพพลิเคชั่นหน่ึงสามารถนำมาใชในสำหรับการจัดทำเว็บสื่อการสอนช่ือวา wix.com ซึ่งมีความสามารถท่ีหลากหลายสามารถให
ครูนำไปปรับใชในการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลนไดงาย และสะดวก 

จากปญหาในเรื่องของการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลนซึ่งมีปจจัยมาจากหลายสาเหตุ ทั้งดานครูขาดทักษะดาน
เทคโนโลยี ขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการจัดทำสื่อการสอนออนไลน จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 
สาเหตุดังกลาวเปนสาเหตุที่เกิดขึ้นภายในช้ันเรียนทุกระดับช้ัน ดังนั้นครูผูสอนหรือผูที่จะเปนครูควรที่จะมีความรูความสามารถใน
การจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน เว็บไซต wix.comมีความสามารถในดานการทำสื่อการสอนแทรกรูปภาพและวิดีโอ      
ทั้งยังใหผูเรียนสามารถศึกษาสื่อการสอนตามที่ครูผูสอนมอบหมายได โดยครูผูสอนสามารถเปดเว็บไซตไดโดยตรงเพื่อใชในการ
เรียนการสอนแบบออนไลน นั่นคือ ซึ่งเหมาะสมสำหรับครู หรือนักศึกษาครู เพื่อเปนการนำความรูจากการใชงานเว็บไซตออนไลน
ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการช้ันเรียนในรูปแบบออนไลน   

จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใช
รูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
และชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดียิ่งขึ้นตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
        2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
   2.2 เพื่อหาคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

        2.3 เพื่อหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อของบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหา     
เปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

3. สมมติฐานของวิจัย
        3.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 

        3.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับมาก 
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4. ขอบเขตวิจัย
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

                4.1.1 ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อของบทเรียนออนไลน จำนวน 5 ทาน     
คุณสมบัติผูเชี่ยวชาญ คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาท่ีเกี่ยวของ และมีประสบการณสอนไมนอยกวาสามป 
                4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญเนื้อหา จำนวน 5 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน
จำนวน 5 ทาน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง คุณสมบัติผูเช่ียวชาญ คือ จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาท่ีเกี่ยวของ และมี
ประสบการณสอนไมนอยกวาสามป 

 4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนจำนวน 3 หนวย คือ หนวยท่ี 1 หลักการเขียน
โปรแกรม หนวยท่ี 2 ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม และหนวยท่ี 3 รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรอนงค เวชจันทร (2553) ไดกลาววาบทเรียนออนไลน หมายถึงบทเรียนที่จัดทำข้ึนเปนสือ่การสอน ผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู เนื้อหา  
แบบทดสอบ แบบฝกทักษะเพ่ือใหนักเรียนและผูที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาคนคว าความรู ไดดวยตนเอง โดยออกแบบไว 
ใหโตตอบกับผูเรียนได 
            นรรัชต  ฝนเชียร (2562) กลาววาการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยเริ่มตนจาก
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งตองเปนปญหาที่ใกลตัวและพบเจอในชีวิตประจำวัน เพราะผูเรียนจะรับทราบและเขาถึงผูเรียนไดงาย และสราง
องคความรูใหเกิดขึ้นโดยใชกระบวนการทำงานแบบกลุม  

            กานตธิดา สุขวิชัย ลาวัณย ดุลยชาติ และ สุรจักษ พิริยะเชิดชูชัย (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน 
เรื่อง การสรางภาพสติ๊กเกอรไลนดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนามนพิทยาคม 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา 1) ไดบทเรียนออนไลน จำนวน 2 สวน คือ สวนของผูดูแลระบบ 
และสวนของนักเรียน 2) มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว เทากับ 82.27/82.00 4) คาดัชนีประสิทธิผลของการเรยีนรูดวยบทเรียนออนไลน พบวา 
บทเรียนออนไลนสงผลใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 73.00 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนดวยบทเรียนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

ชาญชัย แสงนิล และ สุมาลี สิกเสน (2562) ไดทำการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนํา
ตนเอง เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 20 คน 
ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่องการสรางเว็บเพจเบื้องตน มีคุณภาพดานเน้ือหา
และเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.8, S.D. = 0.70) 2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน
ออนไลนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลน รวมกับเทคนิค
การเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.90, S.D. = 0.13) 
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6. วิธกีารดำเนินการวิจัย
        การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลำดับขั้นตอนดังนี้ 
        6.1 ขั้นวิเคราะห 
        ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายของบทเรียนสำหรับจัดการเรียนรูแบบนำตนเองเพื่อนำมาประยุกตในการออกแบบ
บทเรียนออนไลน 
        6.2 ขั้นออกแบบ  
        ออกแบบบทเรียนออนไลน ออกแบบเนื้อหาภายในบทเรียน ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียน ออกแบบแบบทดสอบ       
หลังเรียน 
        6.3 ขั้นพัฒนา 

  6.3.1 พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขยีนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใช wix.com ในการสรางบทเรียน 
     6.3.2 พัฒนาแบบประเมินพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการ

ผลิตสื่อตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

     6.3.3 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
             6.3.3.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจำนวนทั้งหมด 33 ขอหลังจากนั้นนําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไป ประเมิน

หาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจำนวน 33 ขอ มีคา 
IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 

 6.3.3.2 ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบจำนวน 30 ขอ ซึ่งครบทุกจุดประสงค นำไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

  6.4 การนำไปใช 
นำบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีไดออกแบบไวกอนหนาน้ีโดยมีขั้นตอนดังนี ้
                6.4.1 ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานการผลิตสื่อจำนวน 5 ทาน ประเมินบทเรียนออนไลน เพื่อหาคุณภาพ
ของบทเรียนออนไลน 

    6.4.2 หลังจากน้ันทำการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนำมาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

        6.5 การประเมินผล 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติ สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 

7. ผลการวิจัย
        7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบ
ปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) มีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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(ก) หนาแรก (ข) หนาเนื้อหา 

(ค) หนาเมนู    (ง) หนาแบบทดสอบ

ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน 

 จากภาพท่ี 1 พบวาบทเรียนออนไลนประกอบดวย (ก) หนาแรก เรือ่งการเขียนโปรแกรมเบื้องตน (ข) หนาเนื้อหา มี
ทั้งหมด 3 บท (ค) หนาเมนู ใหผูเรียนเขามาศึกษาดวยตัวเองและ (ง) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

        7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.52 0.50 มากที่สุด 
ดานเทคนิค 4.59 0.50 มากที่สุด 

   จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ 
จำนวน 5 ทาน พบวามีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 
และ ดานเทคนิคการผลิตอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 

8. สรุปผลการวิจัย
        8.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบ
ปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)  ไดบทเรียนจำนวน 3 หนวย คือ           
1) หลักการเขียนโปรแกรม 2) ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม 3) รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
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        8.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหาเปน
ฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม)  ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมิน จากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 
ทาน มีคาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50  
        8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบ
ปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ที่พัฒนาขึ้นผาน การประเมิน 
จากผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน มีคาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 

9. การอภิปรายผล
        จากผลของบทเรียนออนไลนที่ไดพัฒนาแลว พบวา บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบ
ปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) มีคุณภาพดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุดโดยเฉลี่ยเทากับ 4.52 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 เนื่องมาจากผูวิจัยไดออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม ) ตามขั้นตอนของ ADDIE ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาภรณ  หมั่น เพียรสุข
และไกยสิทธ์ิ  อภิระติง ปพ.ศ.2562 ไดทำการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนออนไลนที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและความพึงพอใจตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การแกปญหา สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบวามีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมาก และมีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ
โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยจะไดนำเว็บไซตชวยสอนน้ีไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในการวิจัยระยะตอไป 

10. ขอเสนอแนะ
 จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

        10.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) สามารถนําไปบูรณาการกับเนื้อหาในวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ   
ทางการเรียนของผูเรียนไดดียิ่งข้ึน   
        10.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน โดยใชรูปแบบปญหาเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ควรเพิม่กิจกรรมหรือเกมการเรียนรูใหมีความหลากหลายนาสนใจยิ่งขึ้น 

11. เอกสารอางอิง
กานตธิดา สุขวิชัย ลาวัณย ดุลยชาติ และสุรจักษ พิริยะเชิดชูชัย. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การสรางภาพ 

 สติ๊กเกอรไลนดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียนนามนพิทยาคม.พิทยา. 
         ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งท่ี 4 (NCTIM 2018) (น.9). 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
ชาญชัย แสงนิล และสุมาลี สิกเสน (2562).การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เร่ือง การสราง 

 เว็บเพจเบ้ืองตน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี.ใน การประชุมวิชาการ 
        ระดับชาติครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
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ธนาภรณ หมั่นเพียรสุข และไกยสิทธ์ิ อภิระติง(2562). ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนออนไลนที่มีตอ 

 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความพึงพอใจตอกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง การแกปญหา สำหรับนักเรียน 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา. ในวารสารวิชาการ โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

         สารสนเทศ Journal of Project in Computer Science and Information Technology 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม 

นรรัชต  ฝนเชียร(2562).ปญหาเปนฐาน.คนเมื่อ10 มกราคม 2564, จาก 
        https://www.trueplookpanya.com/blog/content/77414/-teaartedu-teaart-teamet 

อมรวิชช นาครทรรพ(2542).ความสำคัญของคอมพิวเตอร. คนเมื่อ10 มกราคม 2564, จาก 

        https://sites.google.com/site/websitkhruyuy/khwam-sakhay-khxng-khxmphiwtexr 
อรอนงค เวชจันทร (2553).บทเรียนออนไลน. คนเมื่อ10 มกราคม 2564 จาก     
        https://www.gotoknow.org/posts/380126 
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การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรู 
แบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) 

อาภาภัทร ตอวรรณะ1*และ สุมาลี สุนทรา2 

1,2สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

604145070@webmail.npru.ac.th  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรู
แบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม)   2) เพื่อหาคุณภาพดานเนื้อหาของ
บทเรียนออนไลน และ 3)เพื่อหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตของบทเรียนออนไลน กลุมตัวอยางของงานวิจัย คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหาจำนวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ไดแก บทเรียน
ออนไลน แบบประเมินสื่อดานเนื้อหาและแบบประเมินสือ่ดานเทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน  การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม)  มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.60, 

S.D.= 0.49 ) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x =4.63, S.D.= 0.49 )  

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน 
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The Development of Online Lessons on Basic Programming Using Think Pair 

Share Learning for Grade 8 Students at Municipality School 3 (Sakratiam) 

Apapat Towanna1* and Sumalee Soonthara2  

1,2 Computer Education Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat University 

604145070@webmail.npru.ac.th  

Abstract 

The objectives of this research were as follows: 1) to development of online lessons on programming 

using the think pair share learning for grade 8 students at Municipality School 3 (Sakratiam) ,2)  to find the 

quality of the content of the online lessons,3) to find the quality of the media production technique of the 

online lessons. The sample groups of this research were 5 persons of content expert and 5 persons of media 

production technique expert selected by a purposive sampling method. The research instruments were online 

lessons, content media assessment form media production technique online assessment form. The data was 

analyzed using mean, and standard deviation.  

            The results of the research showed that the development of online lessons on basic programming 

using the think pair share learning for the grade 8 students at Municipality School 3 (Sakratiam)  had the 

highest content's quality  (x = 4.60, S.D. = 0.49) and the production technique was appropriate in the highest 

level (x = 4.63, S.D. = 0.49). 
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1. บทนำ
ปจจุบันโลกเรากาวล้ำเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็วทำใหการพัฒนาดานการศึกษารุดหนากาวไกลตามเทคโนโลยีดวย 

เครือขายคอมพิวเตอร เปนแหลงรวบรวมขุมทรัพยทางปญญาอยางมากมายมหาศาลในลักษณะท่ีสื่อประเภทอ่ืน ไมสามารถกระทำ
ได ผูเรียนจะมี ความสะดวกตอการคนหาขอมูลในลักษณะใดก็ได เชน การคนหาหนังสือ หรืออานบทคัดยอ จากหองสมุดออนไลน 
(E-Library) การเขาไปอาน หนังสือนิตยสารตาง ๆ วรรณกรรม ตำรา วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือขาย ไมวาจะอยู
สถานที่ใดก็ตาม จะเปนโรงเรียนตางจังหวัด โรงเรียนในเมือง หรือโรงเรียนในตางประเทศ ก็สามารถเขาไปใช เครือขายไดอยางเทา
เทียมกันโดยผาน (E-learning) เกิดทักษะการคิดอยางมีระบบ (high-order thinking skills)  โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะหแบบ
สืบคน (inquiry-based analytical skills) การคิดเชิงวิเคราะห (critical thinking)  การวิเคราะหขอมูล  การแกปญหา และการ
คิดอยางอิสระ  ทั้งน้ีเทคโนโลยีทำใหยอโลกอยูในมือคุณ เพียงแคคลิก ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ .ศ. 2542  
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หมวด  3 ระบบการศึกษา  มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ชลธิชา นาตาลี มณี, 2552) 

การศึกษาในยุคของโรคโควิด 19 (Covid-19) ไดสงผลกระทบตอผูคนอยางมากมายและตางก็ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ตัวเองเพ่ือใหเขากับสถานการณในปจจุบัน ไมวาจะเปนพนักงานบริษัทท่ีตองเปลี่ยนสถานที่การทำงาน จากบริษัทมาเปนทำงานที่
บาน (Work from home) หางสรรพสินคา รานคาตาง ๆ ตองปดเปนการช่ัวคราวตามมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพรเช้ือ
เปลี่ยนมาขายบนออนไลน รวมถึงการเรียนการสอนของครูในระดับช้ันตางๆที่ตองหันมาใชระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน ครูผูสอนตองมีความรูในการจัดชั้นเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนทางเว็บไซต หรือทางแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ที่ใชในการ
สอนในรูปแบบออนไลน เพื่อใชทำเปนสื่อการเรียนรูออนไลน เชน เนื้อหาบทเรียน วีดีโอบนเว็บไซต ดาวโหลดไฟลงาน แลวปจจุบัน
มีเว็บไซตสำหรับการจัดการช้ันเรียนช่ือวา www.wix.com มีความสามารถที่หลากหลายสามารใหครูนำไปปรับใชในการจัดการชั้น
เรียนในรูปแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้น ศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง แมวาผูเรียนจะจบการศึกษาไปแลว เปนการเอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

จากปญหาที่กลาวมา  ผูวิจัยเล็งเห็นวา การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตนรวมกับการเรียนรู
แบบเพ่ือนคูคิด สำหรับสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) เพื่อชวยในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู และการทำแบบทดสอบออนไลน ที่ประกอบดวย ขอความ รูปภาพ วีดีโอและเสียง ที่ทำใหบทเรียนออนไลนมีความนาสนใจ
ยิ่งขึ้น และใหผูเรียนทุกคนสามารถศึกษาไดทุกสถานท่ี 

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค (Think-Pair-Share) เปนเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ โดยเปนวิธีการจับคูเพื่อใหผูเรียนทำ
กิจกรรมการเรียนรวมกัน เพื่อใหคำแนะนำปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และรวมมือกันทำกิจกรรมตาม
กระบวนการเรียนจนคนพบขอสรุป ขอความรูหรือคำตอบรวมกัน 

จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเรื่องการพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตน รวมกับการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระก ระเทียม) 
เพื่อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดียิ่งข้ึน 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
        2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
        2.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 
        2.3 เพื่อหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อของบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบ
เพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) 

3. สมมติฐานของวิจัย

        3.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตนรวมกับการเรียนแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

        3.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตนรวมกับการเรียนแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
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ปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับมาก 

  
4. ขอบเขตวิจัย 

        4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                4.1.1 ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตบทเรียนออนไลน คุณสมบัติผูเช่ียวชาญ คือ 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาท่ีเกี่ยวของและมีประสบการณสอนไมนอยกวาสามป 
                4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคการผลิตบทเรียน                  
ออนไลน จำนวน 5 ทาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวของและมีประสบการณสอนไมนอยกวาสามป  คัดเลือก
โดยวิธีเจาะจง 
        4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  
 การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม )  ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนจำนวน  3 หนวย คือ หนวยที่  1                   
ผังงาน Flowchart หนวยท่ี 2 เรื่องโครงสรางแบบมีทางเลือก และหนวยท่ี 3 เรื่องโครงสรางผังงานแบบทำซ้ำ 
 

 5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 อรอนงค เวชจันทร (2553) ไดอธิบายวาบทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนที่จัดทำข้ึนเปนสื่อการสอน ผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู   
เนื้อหา  แบบทดสอบ แบบฝกทักษะเพ่ือใหนักเรียนและผูที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาคนควาความรู ไดดวยตนเอง โดยออกแบบไว 
ใหโตตอบกับผูเรียนได 
            มนตชัย เทียนทอง (2551) กลาววา เปนเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ โดยเปนวิธีการจับคูเพื่อใหผูเรียนทำกิจกรรมการ
เรียนรวมกัน เพื่อใหคำแนะนำปรึกษาหรือ แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และรวมมือกันทำ กิจกรรมตามกระบวนการเรียนจน
คนพบขอสรุป ขอความรูหรือคำตอบรวมกัน  

           กานตธิดา สุขวิชัย ลาวัณย ดุลยชาติ และ สุรจักษ พิริยะเชิดชูชัย (2561) ไดทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน 
เรื่อง การสรางภาพสติ๊กเกอรไลนดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 สำหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียนนามนพิทยาคม 
อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา 1) ไดบทเรยีนออนไลน จำนวน 2 สวน คือ สวนของผูดูแลระบบ 
และสวนของนักเรียนบทเรียนออนไลน 2) มีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก 3) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว เทากับ 82.27/82.00 4) คาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียน
ออนไลน พบวา บทเรียนออนไลนสงผลใหนักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรอยละ 73.00 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนออนไลน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ชาญชัย แสงนิล และ สุมาลี สิกเสน (2562) ไดทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบนําตนเอง เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 20 
คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่องการสรางเว็บเพจเบื้องตนมีคุณภาพดาน
เนื้อหาและเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยูในระดับดีมาก (x = 4.8, S.D. = 0.70) 2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวย
บทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนออนไลน รวมกับ
เทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x = 4.90, S.D. = 0.13) 
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6. วิธกีารดำเนินการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลำดับขั้นตอนดังนี้ 
6.1 ขั้นวิเคราะห 

ผูวิจัยวิเคราะหเน้ือหา และจุดมุงหมายของบทเรียนสำหรับจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิดเพื่อมาประยุกตในการ
ออกแบบบทเรียนออนไลน 

 6.2 ขั้นออกแบบ 
ออกแบบบทเรียนออนไลน ออกแบบเนื้อหาภายในบทเรียน ออกแบบแบบบททดสอบกอนเรียน ออกแบบทดสอบ  

หลังเรียน 

 6.3 ขั้นพัฒนา 
     6.3.1 พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) โดยใช www.wix.com ในการสรางบทเรียน 
       6.3.2 พัฒนาแบบประเมิน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อตามคำแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญ 

6.3.3 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
6.3.3.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจำนวนทั้งหมด 34 ขอหลังจากนั้นนําแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนไป ประเมิน

หาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจำนวน 34 ขอ มีคา 
IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป

6.3.3.2 ผูวิจัยคัดเลือกขอสอบจำนวน 30 ขอ ซึ่งครบทุกจุดประสงค นำไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

6.4 การนำไปใช 
นำบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ไปทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีไดออกแบบไวกอนหนาน้ีโดยมีขั้นตอนการดังนี ้
        6.4.1 ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค จำนวน 5 คน ประเมินบทเรียนออนไลน เพื่อหาคุณภาพของ

บทเรียนออนไลน 
6.4.2 รวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญจากน้ันนำมาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย 

    6.5 การประเมินผล 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติ สรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 

7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรู

แบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

845 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



(ก) หนาแรก (ข) หนาเนื้อหา 

(ค) หนาเมนู (ง) หนาแบบทดสอบ

ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน 

 จากภาพที่ 1 พบวาบทเรียนออนไลน ประกอบดวย (ก) หนาแรก เรื่องการโปรแกรมเบ้ืองตน  (ข) หนาเนื้อหา มีทั้งหมด 

3 บท (ค) หนาเมนู ใหผูเรียนเขามาศึกษาดวยตัวเอง (ง) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

     7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.60 0.49 มากที่สุด 
ดานเทคนิค 4.63 0.49 มากที่สุด 

     จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดาน จำนวน 5 ทาน  
พบวามีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และดานเทคนิคอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49  

8. สรปุผลการวิจัย
 8.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตนรวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ไดบทเรียนจำนวน 3 หนวย คือ 1) ผังงานFlowchart 2) โครงสรางผังงาน
แบบมีทางเลือก 3) โครงสรางผังงานแบบทำซ้ำ 
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      8.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อน 

คูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมิน จากผูเช่ียวชาญทั้ง 
5 ทาน มีคาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

      8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อน 

คูคิด สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) ที่พัฒนาขึ้นผานการประเมิน จากผูเช่ียวชาญทั้ง 
5 ทาน มีคาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

9. การอภิปรายผล
  จากผลของบทเรียนออนไลนที่ไดพัฒนา พบวา บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคแบบเพื่อนคูคิด เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องตน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีคุณภาพดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 เนื่องมาจากผูวิจัยไดออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะ
เทียม)  เทคนิคแบบเพื่อนคูคิดตามขั้นตอนของ ADDIE ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวณิชา สาครและวรรณวิสา ยศระวาส ปพ.ศ. 
2561 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบเพื่อนคูคิด รายวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบเพื่อนคูคิดรายวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาพรวมอยูในระดับดี  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับดี ซึ่งผูวิจัยจะ
ไดนำเว็บชวยสอนน้ีไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในการวิจัยระยะตอไป 

10. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
10.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน ร วมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดสำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) สามารถนําไปบูรณการกับเนื้อหาในวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของผูเรียนได 
 10.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน รวมกับการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกะเทียม) ควรเพิ่มเนื้อหา เพิ่มกิจกรรมและความหลากหลายใหนาสนใจยิ่งขึ้น 

11. เอกสารอางอิง
กานตธิดา สุขวิชัย ลาวณัย ดลุยชาติ และสุรจักษ พิรยิะเชิดชูชัย (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การสรางภาพ 

 สติ๊กเกอรไลนดวยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่6 โรงเรียนนามนพิทยาคม.พิทยา. 
           ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งท่ี 4 (NCTIM 2018)  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
ชาญชัย แสงนิล และสุมาลี สิกเสน (2562).การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เร่ือง การสราง 

    เว็บเพจเบ้ืองตน สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี ใน การประชุมวิชาการ 
          ระดับชาติครั้งท่ี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,นครปฐม 
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ชลธิชา นาตาลี มณี (2552).ความสำคัญของเทคโนโลยีตอการศึกษาไทย.คนเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก  
          http://gotoknow.org/posts/244347 

มนตชัย เทียนทอง (2551).การเรียนรูแบบเพ่ือคูคิด.คนเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก http://gotoknow.org/posts/677644  
วณิชา สาครและ วรรณวิสา ยศระวาส  (2561).การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบเพ่ือนคูคิดราย   

 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใน การประชุมวิชาการระดับชาตคิร้ังท่ี 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

           มหาสารคาม 

อรอนงค เวชจันทร (2553).บทเรียนออนไลน. คนเมื่อ 12 มกราคม 2564 จาก http://gotoknow.org/posts/380126 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 
รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา 

ปญญธวรรธน วอนเพียร1*และ สุมาลี สุนทรา2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

tar4506246@gmail.com  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe 

Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาด
หญา 2) เพื่อประเมินคุณภาพพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กลุมตัวอยางที่ใชใน
ครั้งนี้ คือ ผูเชียวชาญดานเนื้อหา และดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน จำนวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับเทคนิค
การสอนแบบโครงงานเปนฐาน สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับเทคนิค
การสอนแบบโครงงานเปนฐาน ประกอบดวยเนื้อหา 3 บทเรียน คือ 1. หลักการออกแบบโปสเตอร 2. การใชงานเครื่องมือ
ตกแตงภาพ และ 3. การใชงานเคร่ืองมือออกแบบโปสเตอร 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe 

Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก  ( = 4.86, 

S.D. = 0.02) และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.85, S.D. = 0.12) 

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การออกแบบโปสเตอร 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop online lessons on poster design with Adobe 

Photoshop CS6 with a project-based Learning for Grade 10 students at Debsirin Ladya School, 2)  to 

evaluate the effectiveness of online lessons on poster design with Adobe Photoshop CS6 with a project-
based Learning for Grade 10 students at Debsirin Ladya School. the sample group used in this research 

was 5 experts in content and 5 experts in online lessons on poster design with Adobe Photoshop CS6 

with a project-based Learning to use purposive sampling method.  
The research tools include 1) online lessons on poster design with Adobe Photoshop CS6 with a 

project-based Learning. the statistics used for data analysis were mean and standard deviation. the results 

of the research were as follows 1) the online lessons consisted of 3 units 2) the content quality was at a 

very good level  ( = 4.86, S.D. = 0.02) and the online lessons technique quality was at a very good level 

( = 4.85, S.D. = 0.12 ). 

Keyword: Online Lesson, Project-Based Learning, Poster Design 

1. บทนำ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เปนทักษะที่ไดรับการ
สนับสนุนอยางเขมแข็งดวยเหตุผลหลายประการที่สามารถนำมากลาวได เชน มีความหลากหลายเรื่องการคนงาน การสื่อสาร
ดวยการนำเสนอ กระบวนการท่ีเปนผลดีในการควบคุมการเรียนรูของนักเรียน เมื่อ 10 ปผานมา มีการสอนรูปแบบนี้ท่ีเปนวิธี
สมัยใหม คือไดนำการทำงานแบบความรวมมือมาใชกับการเรียนโดยโครงงานซึ่งไดผลดีอยางมาก ตอมาการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) จึงเปนแบบฉบับ และเปนรูปแบบการเรียนรูที่มีหลายมุมมอง เกี่ยวของกับ
ความหลากหลายที่กวางขวางสำหรับความจำเปนในการทำงานท่ีจะทำใหครูสามารถที่จะมีวิธีการสอนใหแตกตางกันได 
(Bender & Waller, 2011) และปรีดี ปลื้มสำราญกิจ (2560) กลาววา การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะ
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยลดการบรรยายจากผูสอน แตผูสอนจะเปนผูกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติ
จริง หรือการเรียนโดยการลงมือทำดวยวิธีท่ีผูเรียนไดฝกฝนจากสภาพแวดลอมจริง ทั้งการคิดการลงมือทำเปนสิ่งสำคัญ 
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จากการสัมภาษณอาจารยผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร (เพิ่มเติม) เรื่อง ออกแบบโปสเตอรดวยโปรแกรม Photoshop 

CS6 เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสำหรับตกแตงภาพถายและภาพกราฟฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงาน
ดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถตกแตงภาพและการสรางภาพ ซึ่งกำลังเปนที่นิยมสูงมากใน
ขณะนี้ เราสามารถใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตงภาพ การใส Effect ตาง ๆ ใหกับภาพ และตัวหนังสือ การทำภาพ
ขาวดำ การทำภาพถายเปนภาพเขียน การนำภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแตงภาพ (จเร หัตถภูมิเกษตร.2557) พบวา ใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไดกำหนดเวลาเรียนคาบละ 60 นาที โดยมีการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร (เพ่ิมเติม) น้ัน
สัปดาหละ 2 คาบสงผลใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนในเรื่องเวลาเรียนที่มีจำกัด และเนื้อหาในรายวิชาเปนคอมพิวเตอร 
(เพิ่มเติม)  คอนขางตองใชเวลาในการทำความเขาใจภายในหองเรียน โดยลักษณะของรายวิชานี้เปนรายวิชาปฏิบัติ ซึ่งสงผล
ทำใหผูเรียนท่ีเรียนรูไดชาและไมเทากัน โดยนักเรียนนั้นไมมีความสามารถปฏิบัติช้ินงานออกมาไดอยางสรางสรรค เนื่องจาก
การเรียนรูไมทัน และความสามารถของผูเรียนในการเรียนรูของแตละคนผูเรียนบางคนไมสามารถท่ีจะเรียนทันในบทเรียน ให
เด็กท่ีไมสามารถสรางช้ินงานท่ีดีละสรางสรรคได การสอนแบบโครงงานจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่อง การทำโปสเตอรดวย
โปรแกรม Photoshop CS6 ไดอยางเต็มท่ีและสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดเพราะผูเรียนไดมีการลงมือทำผลงานดวย
ตนเอง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนออนไลนเรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวยโปรแกรม Photoshop CS6 โดยผูวิจัยใช
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือใชเปนสื่อเรียนรูสรางความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนโดยนักเรียนสามารถเขา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในบทเรียนเวลาใดก็ได สถานท่ีใดก็ได ข้ึนอยูกับความพรอมของนักเรียน โดยไมจํากัดการปฏิสัมพันธ
ไวแตเพียงในหองเรียน และ ครูผูสอนสามารถใหผลยอนกลับแกผูเรี ยนไดในทันที โดยไมตองรอใหถึงเวลาเรียน อีกทั้งยัง
สามารถเช่ือมโยง เนื้อหาและแหลงเรียนรูเพิ่มเติมในรูปแบบตาง ๆ ท่ีนักเรียนสนใจซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม
จน เกิดเปนทักษะความชำนาญและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการ
สอนแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี 

2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี 

3. สมมุติฐานงานวจิัย

ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 
รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี  
โดยผูทรงคุณวุฒิ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       4.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน โดย

คุณสมบัติผูทรงคุณวุฒิมีดังนี้ จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาคอมพิวเตอรศึกษาหรือสาขาใกลเคียง และมีประสบการณ
ในการสอนไมนอยกวาสามป 
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       4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา จำนวน 5 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนา
บทเรียนออนไลน จำนวน 5 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

       4.2.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6        
       4.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) เปนทักษะที่ไดรับการสนับสนุนอยางเขมแข็งดวย
เหตุผลหลายประการท่ีสามารถนำมากลาวได เชน มีความหลากหลายเร่ืองการคนควางาน การสื่อสารดวยการนำเสนอ 
กระบวนการที่เปนผลดีในการควบคุมการเรียนรูของนักเรียน เมื่อ 10 ปผานมา มีการสอนรูปแบบน้ีที่เปนวิธีสมัยใหม คือไดนำ
การทำงานแบบความรวมมือมาใชกับการเรียนโดยโครงงานซึ่งไดผลดีอยางมาก ตอมาการเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project-
based Learning) จึงเปนแบบฉบับ และเปนรูปแบบการเรียนรูที่มีหลายมุมมอง เกี่ยวของกับความหลากหลายที่กวางขวาง
สำหรับความจำเปนในการทำงานท่ีจะทำใหครูสามารถท่ีจะมีวิธีการสอนใหแตกตางกันได (Bender & Waller, 2011)  

อภิญญา ปญญาสิทธิ (2555) กลาววา รูปแบบการเรียนซึ่งผูเรียนไมจำเปนตองเดินทางมาเรียนในสถานท่ีเดียวกันใน
เวลาเดียวกัน โดยผูเรียนจะตองศึกษาเนื้อหาจาก E-learning courseware ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรที่
ไดรับการออกแบบและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการนำเสนอเนื้อหาความรูในลักษณะของสื่อประสม 
(Multimedia) มีการเนนความเปน Non-linear มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดโดยเนื้อหา
ของ E-learning courseware จะมีการแบงเปนหนวย ๆ (Module) เมื่อศึกษาดวยตนเองแลว ผูเรียนมีหนาที่ในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งการสอบถามปญหาตาง ๆ กับเพื่อนรวมชัน้ทางอิเล็กทรอนิกส (ออนไลน) 

ศศิธร อินตุน (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานที่สงผลตอการสรางองคความรู 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐานท่ีสงผลตอการสรางองคความรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ศึกษาความความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ผลวิจัยพบวา 1) นักศึกษาสรางสรรคโครงงานไดจำนวน 4 โครงงาน ผลการสรางองค
ความรูดวยตนเองของนักศึกษาพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจแบบบันทึกการเรียนรูอยูในระดับดี การประ เมินโดย
เพื่อนและผูสอนอยูในระดับดีมาก การวิเคราะหบันทึกอนุทินของผูวิจัยพบวาการริเริ่มทำโครงงานของนักศึกษาเริ่มจากการ
วางแผนแตขาดขอมูลสารสนเทศประกอบการคิด และนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานอยูในระดับมาก 

 นิพรร สาลี และคณะ (2563) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐาน รายวิชาการ
ออกแบบเว็บไซต เรื่อง การพัฒนาเว็บไซตดวยภาษา HTML ผลวิจัยพบวา การพัฒนาบทเรียนออนไลน ที่สรางขึ้นโดยใชเกณฑ 
E1/E2 มีคาเทากับ 83.21/82.89 ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนออนไลนมีคาเทากับ .63 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 และนักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนออนไลนโดยใชโครงงานเปนฐานมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .53  

6. วิธีดำเนินการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี ผูวิจัยได
ดำเนินการวิจัยตามตาม ADDIE Model มีลำดับขั้นตอนดังนี ้

6.1 ขั้นวิเคราะห (Analysis) 
      ขั้นตอนนี้เปนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา  

ในการเก็บขอมูล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สำรวจ และวิเคราะหความตองการใชบทเรียน ในเบื้องตนสอบถาม ขอมูล
จากคุณครูผูสอน รวมทั้งศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐานในการจัดทำแผนการสอนมีขั้นตอนดังนี้         
1) กำหนดปญหา ผูสอนเสนอสถานการณหรือตัวอยางที่เปนปญหา 2) กำหนดจุดมุงหมายในการเรียน โดยสรางโจทยให
ผูเรียนไดแกปญหา 3) ขั้นวางแผนและวิเคราะหโครงงาน ใหผูเรียนวางแผนแกปญหา และเสนอแผนการดำเนินงานใหผูสอน
พิจารณา ใหคำแนะนำชวยเหลือและขอเสนอแนะการวางแผนโครงงานของผูเรียน 4) ลงมือปฏิบัติหรือแกปญหา ใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติหรือแกปญหาตามแผนการที่กำหนดไวโดยมีผูสอนเปนที่ปรึกษา 5) ประเมินผลระหวางปฏิบัติงาน ผูสอนแนะนำให
ผูเรียนรูจักประเมินผลกอนดำเนินการระหวางดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อมีสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือเปนขอบกพรองอยู 
ตองแกไขอะไรอีกบาง 6) สรุป รายงานผล และเสนอผลงาน เมื่อผูเรียนทำงานตามแผนและเก็บขอมูลแลวตองทำการวิเคราะห
ขอมูล สรุปและเขียนรายงานเพ่ือนำเสนอผลงาน 

6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
      ออกแบบบทเรียนออนไลน โดยใชเว็บแอปพลิเคช่ันวิค (wix) ดังนี้ หนาแรกของบทเรียน, เมนูควบคุมตาง ๆ, 

หนาจอนำเสนอเนื้อหา, Storyboard, แบบทดสอบ, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนของผูเชี่ยวชาญ, ประเมินคุณภาพ
บทเรียน และออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ช้ีแจงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการใชงาน
บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น , 2) ทำแบบทดสอบกอนเรียน , 3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน, 4) ทำใบงานที่มอบหมาย 5) ทำ
โครงงานตามช้ินงานท่ีไดรับมอบหมาย 6) ทำแบบทดสอบหลังเรียน และ 7) ประเมินคุณภาพโครงงาน 

6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
      6.3.1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชเว็บแอปพลิเคชันวิค (wix) ในการสรางสื่อการสอนโดยใชเว็บขอความ ภาพ และ
วิดีโอสาธิต 

      6.3.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

      6.3.3 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอน แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ 

      6.3.4 พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผูทรงคุณวุฒิไดสรางแบบทดสอบไวจำนวนทั้งหมด 36 ขอ 
หลังจากน้ันนำแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปประเมินหาคาความเท่ียงตรง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน ผลการประเมินพบวา
แบบทดสอบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ซึ่งมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 ดังนั้นผูวิจัยจึงตองพัฒนาแบบทดสอบใหมีความ
เที่ยงตรงมากขึ้น 

6.4 การนำไปใช (Implementation) 
      ผูวิจัยดำเนินการทดลองโดยใชเว็บชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก 1) นำบทเรียนออนไลน 

ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 ซึ่งเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยนครปฐม จำนวน 3 ทาน คุณครู
ประจำวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา จำนวน 1 ทาน และคุณครูประจำวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนมัธยมฐาน
บินกำแพงแสน จำนวน 1 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาของเว็บชวยสอน 2) นำบทเรียนเว็บชวยสอน ไปใหผูเชี่ยวชาญ
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ดานเทคนิคการผลิตสื่อ จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสาขาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยนครปฐม จำนวน 3 ทาน คุณครู
ประจำวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา จำนวน 1 ทาน และคุณครูประจำวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนมัธยมฐาน
บินกำแพงแสน จำนวน 1 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของเทคนิคการผลิตสื่อในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 
      รวบรวมขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพบทเรียนดานเนื้อหา ดานเทคนิคการผลิตสื่อ และการประเมินความ

เก่ียวของของขอสอบกับจุดประสงค นำมาวิเคราะหหาคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยนำ
คาเฉลี่ยที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร, 2550) ดังนี ้ 

          คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดบัมากที่สุด  
          คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดบัมาก  
          คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดบัปานกลาง 
          คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดบันอย 

          คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดบันอยท่ีสุด 

7. ผลการวิจัย

ผลการดำเนินงานวิจัยประกอบดวยผลการวิจัยดังนี ้
7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการ

สอนแบบโครงงานเปนฐานสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี  ประกอบดวย
บทเรียนออนไลน ดังภาพตัวอยาง 

    (ก)             (ข) 

(ค)                                                                          (ง) 
ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน เร่ือง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 

ภาพท่ี 1 (ก) หนาแรกของเว็บ สำหรับแสดงหัวขอเรื่อง เนื้อหาท่ีมีในบทเรียน และยังสามารถเช่ือมโยงไปยังหนา
เนื้อหาตาง ๆ ภายในบทเรียนได 

ภาพท่ี 1 (ข) หนาบทเรียน แสดงเน้ือหาเรื่อง หลักการออกแบบโปสเตอร การใชงานเครื่องมือตกแตงภาพ การใช
งานเครื่องมือออกแบบโปสเตอร เพื่อใหนักเรียน ไดเรียนรูเนื้อหา 
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ภาพท่ี 1 (ค) หนาแบบทดสอบ สำหรับใหนักเรียนไดทำแบบทดสอบกอนเรียนเพ่ือทดสอบการเรียนรูกอนเขาสู
เนื้อหา และทำแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากเรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน 

ภาพที่ 1 (ง) หนาติดตอเรา จะมีขอมูล และชองทางการติดตอของผูวิจัย 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 โดย
ผูเช่ียวชาญจำนวน 5 ทาน ประกอบดวยการประเมิน 3 ดานหลัก ไดแก 1) ดานเนื้อหา 2) ดานแผนการสอน และ 3) ดาน
มัลติมีเดีย แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop 

CS6  

รายการ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานเน้ือหา 4.86 0.02 มากที่สุด 
2. ดานแผนการสอน 4.78 0.15 มากที่สุด 
2.1 ช่ือหนวยการเรียนรูนาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.2 มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรยีนรู

ครบถวน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.3 กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะท่ีสำคัญของผูเรียนและคณุลักษณะอันพึงประสงค 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2.4 กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.5 กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐานมี

ความเหมาะสมกับผูเรียน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

รายการ S.D. ระดับความคิดเห็น 
2.6 สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.7 ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ

วิชา 
4.60 0.55 มากที่สุด 

2.8 สาระการเรียนรูครบถวน สมัพันธกับจุดประสงคการเรียนรู 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.9 วิธีวัดและเครื่องมือวัดสอดคลองกบัพฤติกรรมที่กำหนดไวในตัวช้ีวัดหรือ 

จุดประสงคการเรียนรู 
4.60 0.55 มากที่สุด 

2.10 กำหนดเวลาไดเหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถนำไปปฏิบตัิจริงได 4.80 0.45 มากที่สุด 
3. ดานมัลตมิีเดยี 4.85 0.12 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.07 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด
(  = 4.83, S.D. = 0.07) โดยมีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.86, S.D. = 0.02) ดาน
แผนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.78, S.D. = 0.15) และดานมัลติมีเดียอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.85, S.D. = 
0.07) 

8. สรุปผลการวิจัย
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จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศิริ
นทรลาดหญา กาญจนบุรี ในครั้งนี้สรุปไดวา บทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 
รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.02 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บชวยสอนโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.85 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 

9. อภปิรายผล

จากผลของบทเรียนท่ีไดพัฒนาแลวพบวา การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe 

Photoshop CS6 รวมกับเทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม ในรายวิชาคอมพิวเตอร
เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี  มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก โดยเฉลี่ยเทากับ 4.86 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.02 และมีคุณภาพดานเทคนิคเว็บชวนสอน
โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉลี่ยเทากับ 4.85 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 เนื่องมาจากผูวิจัยไดออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนออนไลน การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การออกแบบโปสเตอรดวย Adobe Photoshop CS6 รวมกับ
เทคนิคการสอนแบบโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่4 โรงเรียน          
เทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model จึงทำใหบทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพตอการ
นำไปใชงานจริง โดยผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญชวยพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานความรูและทักษะผานกระบวนการทำงานที่มีการวางแผน คนควา ลงมือปฏิบัติ
จริงในสถานศึกษา และการใชความรูในชีวิตจริงรวมทั้งไดเรียนรูวิธีการแกปญหาที่โรงเรียนเม่ือตองเผชิญสถานการณที่ไมได
คาดหวังมากอน มีผลงานจากการปฏิบัติจริงแสดงวาเกิดการเรียนรูที่สรางองคความรูดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงขึ้น พบความสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา ปญญาสิทธิ และศศิธร อินตุน ซึ่งผูวิจัยจะไดนำบทเรียน
ออนไลนนี้ไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยระยะตอไป 
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การพัฒนาโมบายเลิรนนิ่ง เรื่องสรางแบบทดสอบออนไลน ดวยเว็บ Quizizz รวมกับการจัดการ
เรียนรูดวยตนเอง สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 

จักรพันธ ทองมูลเนือง1 และ สุมาลี สุนทรา2 

1,2สาขาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

604145054@webmail.npru.ac.th  

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการ
คำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียน ออนไลนโดยใช
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา จำนวน 5 ทาน และดานเทคนิค
การผลิตสื่อ จำนวน 5 ทาน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูดวยตนเอง แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ มีคุณภาพ
ดานเน้ือหาอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.54, S.D.= 0.31) และดานเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (  = 
4.60, S.D.= 0.34)  

คำสำคัญ: บทเรียนออนไลน การเรียนรูดวยตนเอง วิทยาการคำนวณ 
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The Development of Online Lessons Using Self-Directed Learning Techniques 

on Computing Science for the Grade 9 Students  
at Banharnjamsaiwittaya 5 School 
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Rajabhat University 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to develop online lessons using self-learning techniques. 
Computing science for the grade 9 students at Banharnjamsaiwittaya 5 School, and 2) to find the quality 

of the lessons. The sample group used in this research is 5 content experts and 5 media production 

technicians using a purposive samples. The research tools were: Online lessons using self-study 

techniques, content quality assessment form and the technique of production of media, the statistic used 

in this research were mean, standard deviation. 
The results of the research showed that the development of online lessons in conjunction with 

self-study techniques. computational science. The content quality was at the highest level (  = 4.54, 

S.D.=0.31) and the production technique was most appropriate ( = 4.60, S.D.= 0.34)  

Keywords: Online Lessons, Self-Learning, Computing Science 

1. บทนำ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลายเปนปจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยน 

โดยการปรับเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใหเกิดประโยชนในทุก ๆ ดาน จึงไดมีขอกำหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 วาดวยรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งใหมีการพัฒนา
บุคลากรดานการผลิตและผูมีความสามารถ มีทักษะตลอดจนผูเรียนใหมีประสิทธิภาพท่ีจะพัฒนาเพื่อใหเกิดความรู
ความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ซึ่งเจตนารมณของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกาศไดชัดเจนวาประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู  
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสาระทั้งหมดของพระราชบัญญัติฉบับนี้  ตองการใหคนไทยนั้นไดมี “ชีวิตแหงการเรียนรู” 
เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหไปสูสังคมแหงภูมิปญญาอยางแทจริง (ปญญาพล, 2542 : 100) 

การศึกษาในปจจุบัน จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผูจัดทำไดพบกับ
ปญหาหนึ่งคือ ปญหาของการจัดการช้ันเรียนซึ่งเปนปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากสถานการณ
ดังกลาวทำใหการศึกษาตองปรับการเรียนการสอนใหอยูในรปูแบบออนไลนดังน้ันครูผูสอนจะตองมีความรูความสามารถในการ
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จัดการชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน ดวยเว็บไซต หรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ เพื่อใหการเรียนการสอนครูผูสอนมีความเรียบงาย 
มีผลสัมฤทธ์ิที่พัฒนาขึ้น หากแตในการจัดการเรียนการสอนในแตละคร้ังครูผูสอนจะตองเปดแอพพลิเคชัน เว็บไซตตาง ๆ 
หลาย ๆ เว็บเพื่อทำการเรียนการสอน อาทิ การสั่งการบานนักเรียน สั่งงานในคาบเรียน การเช็กช่ือ การสงงานสงการบาน 
การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนซึ่งเปนการทำงานที่ซ้ำซอนตอครูผูสอน ซึ่งในปจจุบันมีแอพพลิเคชันหนึ่งสำหรับการจัดการช้ันเรียน
ช่ือวา wix.com ซึ่งมีความสามารถท่ีหลากหลายสามารใหครูนำไปปรับใชในการจัดการช้ันเรียนในรูปแบบออนไลนให
พัฒนาข้ึน 

การเรียนรูดวยตนเอง เปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรในองคกรใหเปนผูที่มีความรูและความพรอมที่จะพัฒนา
ตนเอง โดยการเสริมในสิ่งที่ขาดและสรางในสวนที่ไมมีซึ่งวิธีนี้จะเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับผูเรียนที่มีวุฒิภาวะที่สามารถรับผิดชอบ
การเรียนรูดวยตนเองได คือตองเปนผูที่มีความขวนขวายตั้งใจในการเรียนรูเพื่อใหมีความรูที่หลากหลายไมวาจะเกิดจากความ
จำเปน ความตองการ ความถนัด รวมถึงความพรอมของตน การเรียนรูดวยตนเองจึงเปรียบเสมือนรากฐานท่ีสำคัญที่จัดเตรียม
บุคลากรใหมีขีดความสามารถในทุกดาน พรอมจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันไดตลอดเวลา ในสังคมแหง
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ รอบดานโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนามากข้ึนและมีการ
แขงขันมากขึ้นทำใหบุคลากรในแตละหนวยงานกลายเปนสิ่งสำคัญในการทำงาน เพราะหากบุคคลปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกรไมทัน ถึงแมจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย องคกรก็จะไมสามารถประสบ
ความสำเร็จไดองคกรตาง ๆ จึงมีความจำเปนที่จะตองเตรียมตัวบุคคลบุคลากรใหเปนผูที่มีความรูหลากหลายดวยวิธีการตาง ๆ 
ซึ่งข้ึนอยูกับความเหมาะสมของบุคลากรและสิ่งที่ตองการพัฒนาเพราะแตละบุคคลมีความรูไมเทากัน ความสนใจในแตละดาน
ก็แตกตางกันอีกดวย การฝกอบรมหรือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเปนกลุมใหญ ๆ จึงไมเพียงพออีกตอไป “การเรียนรู
ดวยตนเอง” จึงเปนการพัฒนาบุคลิกภาพอีกวิธีหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน (กรมฝกอบรม กรมท่ีดิน 
กระทรวงมหาดไทย,2559) 

จากการศึกษาผลการเรียนของนักเรียนและการสังเกตบรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง ยังไมใหความสำคัญเก่ียวกับการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทาท่ีควร  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ 
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อพัฒนาใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย และยังสามารถเรียนเสริมหรือ
ทบทวนบทเรียนดวยตนเองไดอยางสะดวกสบายอีกดวย เว็บเพื่อใชในการเรียนการสอนแบบออนไลนที่ไมยุงยาก นั่นคือ 
wix.com ซึ่งเหมาะสมสำหรับครู หรือนักศึกษาครู เพื่อเปนการนำความรูจากการใชงานเว็บไซตไปปรับใชในการเรียนการสอน 
หรือการจัดการช้ันเรียนในรูปแบบออนไลน และชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหดียิ่งขึ้นตอไปอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ั น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 

2.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ 

3. สมมติฐานของการวิจัย
บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 มีคุณภาพอยูในระดับมาก 
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4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากร คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหาและดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน จำนวน 2 ดาน 
5 ทาน จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอรหรือในสาขาที่เกี่ยวของ และมีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 3 

ป 
4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา จำนวน 5 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนา 

บทเรียนออนไลน จำนวน 5 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนจำนวน 4 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 เรื่องการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน หนวยที่ 2 เรื่องเหตุผลวิบัติ หนวยที่ 3 เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย 
และหนวยท่ี 4 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 อรอนงค เวชจันทร (2553) กลาววา บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนที่จัดทำขึ้นเปนสื่อการสอน ผานระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตประกอบไปดวยโครงสรางหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู การวางแผนการจัดการเรียนรู 
เนื้อหา แบบทดสอบ แบบฝกทักษะเพื่อใหนักเรียนและผูที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาคนควาความรู ไดดวยตนเอง 
โดยออกแบบไว ใหโตตอบกับผูเรียนได 

ทิศนา แขมมณี (2552,หนา125-126) ไดใหความหมายวา การใหโอกาสผูเรียนวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง 
ซึ่งครอบคลุมการวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการเรียนรู การเลือกวิธีการ
เรียนรู การแสวงหาแหลงความรู การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมท้ังการประเมินตนเอง  โดยผูสอนอยูในฐานะ
กัลยาณมิตรทำหนาที่กระตุนและใหคำปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการ กำหนดวัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียน
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับผูเรียนและติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 

วัชราภรณ เพ็งสุข (2560: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลนวิชาคอมพิวเตอรสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/5 โรงเรียน
อนุบาลสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 โดยใชการสุมที่ไดมาจากการสุมสองข้ันตอน (Two-Stage Random 
Sampling)จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนวิชา
คอมพิวเตอร คูมือการใชบทเรียนออนไลนวิชา คอมพิวเตอร แบบทดสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชา คอมพิวเตอรที่เรียน
ดวยบทเรียนออนไลน และแบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียนออนไลนวิชา  คอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา 
บทเรียนออนไลนประกอบไปดวย 5 องคประกอบ ไดแก เนื้อหาของบทเรียน ระบบบริหารการเรียนรู การสื่อสาร การวัด
ประเมินผล และการทำใหเกิดความสัมพันธ และมีคาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนเทากับ 83.81/84.22 เปนไปตาม
เกณฑที่กำหนดไว 80/80 

ชาญชัย แสงนิล และ สุมาลี สิกเสน (2562) ไดทำการวิจัย การพัฒนาบทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรู
แบบนําตนเอง เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดราชบุรี จำนวน 
20 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่องการสรางเว็บเพจเบื้องตน 
มีคุณภาพ ดานเนื้อหาและเทคนิคผลิตสื่อโดยรวมอยูในระดับดีมาก (  = 4.80, S.D. = 0.70) 2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
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เรียนหลังเรียน ดวยบทเรียนออนไลนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนออนไลน รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบนําตนเอง เรื่อง การสรางเว็บเพจเบื้องตน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 
4.90, S.D. = 0.13) 
 

6. วิธีการดำเนินการวิจัย  
 การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ผูวิจัยพัฒนาตาม ADDIE Model มีลำดับขั้นตอนดังนี้  
 6.1 ขั้นวิเคราะห  
 ผูวิจัยวิเคราะหเนื้อหา และจุดมุงหมายของบทเรียนสำหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อมาประยุกตในการออกแบบ 
บทเรียนออนไลน  
 6.2 ขั้นออกแบบ ออกแบบบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในบนเรียน ออกแบบหนาจอ ออกแบบใบงาน แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิค
การเรียนรูดวยตนเองบน WIX.COM ดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตสื่อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 6.3 ขั้นพัฒนา  
  6.3.1 พัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาการคำนณ โดยใช wix.com ในการสรางบทเรียน 

  6.3.2 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน วิชาวิทยาการคำนวณดานเน้ือหา และดานเทคนิค
การผลิตสื่อตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  
  6.3.3 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  
   6.3.3.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจำนวนทั้งหมด 23 ขอหลังจากน้ันนำแบบทดสอบท่ีสราง
ขึ้นไป ประเมินหาคาความเท่ียงตรง (IOC) โดยผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน
ผาน เกณฑ มาตรฐานจำนวน 23 ขอ  
   6.3.3.2 ผูวิจัยไดเลือกขอสอบ 20 ขอ ที่ผานการประเมิณจากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทานไปใชใน
งานวิจัย  
  6.3.4 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยแบงเปนระดับ 5 ระดับ  

  

6.4 การนำไปใช 
 ผูวิจัยจะนำบทเรียนออนไลนโดยการใชการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปที่ 3 ไปทดลองจริง เมื่อไดออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตอไป หลังจากน้ันทำการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนำมา
วิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 6.5 การประเมินผล 

 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 

 

7. ผลการวิจัย  
 7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 มีรายละเอียดดังภาพท่ี 1 
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   (ก) หนาแรก  

 (ข) หนาเนื้อหา 

(ค) หนาเมนู

 (ง) หนาแบบทดสอบ

ภาพท่ี 1 ตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน

จากภาพที่ 1 พบวาบทเรียนออนไลน ประกอบดวย (ก) หนาแรก เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน        
(ข) หนาเนื้อหา มีทั้งหมด 4 หนวย (ค) หนาเมนู และ (ง) แบบทดสอบ 
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7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.54 0.31 มากที่สุด 

ดานเทคนิคการผลิตสื่อ 4.60 0.34 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 ทาน มีคุณภาพดาน
เนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 ดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34     

8. สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 ในครั้งนี้สรุปไดวา บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรู
ดวยตนเองมีคุณภาพดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.31 และมีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.34 

9. การอภิปรายผล

จากผลของบทเรียนที่ไดพัฒนาแลว พบวา บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการ
คำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 มีคุณภาพดานเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน 
โดยรวมอยูใน ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 เนื่องมาจากผูวิจัยไดออกแบบ
และพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5  ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model จึงทำใหบทเรียนท่ีไดออกมามีคุณภาพตอการ
นำไปใชงานจริง สอดคลองกับงานวิจัยของ ไกยสิทธ์ิ อภิระติง และ ธนาภรณ หมั่นเพียรสุข ไดทำการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับบทเรียนออนไลนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและความพึงพอใจตอกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่อง การแกปญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบวามีคุณภาพดานเนื้อหา
โดยรวมอยูในระดับมาก และมีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยจะไดนำบทเรียนออนไลนนี้ไป
ใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในการวิจัยระยะตอไป 

10. ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 10.1 บทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สามารถนำไปบูรณาการกับเนื้อหา
ในวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได 
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 10.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลนโดยใชเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือ
เกมการเรียนรูใหมีความหลากหลาย นาสนใจยิ่งข้ึน 

10.3 ผูวิจัยจะนำบทเรียนออนไลนโดยการใชการเรียนรูดวยตนเอง วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่3ไปทดลองจริง เมื่อไดออกฝกประสบการณวิชาชีพครูตอไป หลังจากนั้นทำการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้ง
เพื่อนำมาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

11. เอกสารอางอิง
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5     
สำหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพ่ือนคูคิด 

ณัฐพร พรมโสภา1* และ วิมาน ใจดี2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email 604145076@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 3) เพื่อ
ประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 5 
กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 คน และผูเชี่ยาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน 
ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1 ) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และ 2) แบบประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 หนวยการเรยีนรู 
2) บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.22) และ
3) บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.67, S.D. = 0.27)

ผลการประเมินบทเรียนออนไลนจากผูเช่ียวชาญแสดงวาผูเช่ียวชาญท้ังหมดใหการยอมรับบทเรยีนออนไลนที่พัฒนาข้ึนนีว้าสามารถ
นำไปใชไดอยางเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน, การเรียนรูแบบรวมมือ, เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 
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The Development of Online Learning Lessons on Technology  

(Computing Science) for Grade 5 Students Using Cooperative  

Learning with Think-Pair-Share Techniques  

Nattaporn  Phomsopa1*, and Wiman Jaidee2 

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*corresponding author: email 604145076@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online learning lessons on technology for grade 

5 students, 2) to evaluate the content’s quality of the online learning lessons on technology for grade 5 

students, and 3) to evaluate the quality of the techniques and methodology of the online learning lessons on 

technology for grade 5 students. The target group used in this research were 5 experts in the content and 5 

experts in the techniques and methodology selected by purposive sampling technique. The instruments used in 

this research were 1) the content assessment forms and 2) the techniques and methodology assessment forms. 

The statistical data used in the analysis were mean and standard deviation. 

The research findings showed that: 1) the online learning lessons on technology consisted of 3 units, 

2) the online learning lessons on technology had the quality of the content at the highest level (  = 4.66, S.D.

= 0.2 2 ) , and 3) the online learning lessons on technology had the quality of the technique and methodology 

at the highest level (  = 4.67, S.D. = 0.27). The evaluation results of the online learning lessons from the experts 

showed that all of the experts accepted the developed online learning lessons. It could be concluded that the 

online learning lessons on technology could be used properly for grade 5 students. 

Keywords: Online Learning Lessons, Cooperative Learning, Think-Pair-Share Techniques 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดทบทวนและปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหทันสมัยโดย
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการจัดเรียง โยกยายแนวคิดรวบยอดและทักษะตาง ๆ ให
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน พิจารณาการเชื่อมโยงกันของเนื้อหาตาง ๆ ทั้งภายในสาระและระหวางสาระ คำนึงถึงความเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางสนุกสนานควบคูกับการฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนพลเมือง
ของประเทศท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษท่ี 21 (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2561) จุดเดนประการหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรคือ การเชื่อมโยงและรอยเรียงกันจากแนวคิดที่เปนรูปธรรมไปสู
แนวคิดที่เปนนามธรรม ตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

วิทยาการคำนวณ (Computing Science) เปนรายวิชาในกลุมเทคโนโลยี (Technology) สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เปนรายวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเปน
กระบวนการในการแกปญหา การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเปนขั้นตอน เปนทักษะที่มีความสำคัญ สามารถนำไปใชแกปญหาใน
ศาสตรอื่น ๆ และปญหาในชีวิตประจำวัน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2561)  

จากการสัมภาษณครูผูสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา นักเรยีนใหความสนใจใน
การใชงานคอมพิวเตอร แตไมคอยใหความสนใจตอวิธีการสอนแบบบรรยายเน้ือหาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื่องจากนักเรียน
ไมเห็นภาพท่ีชัดเจนในการเรียนการสอนแบบบรรยาย เนื้อหาไมนาสนใจ ตองใชความจำมาก สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไมบรรลุตามวัตถุประสงค (พรทิพย วงศสินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559) และจากการศึกษาคนควา พบวา การเรียน
แบบเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ ทีแ่บงผูเรียนออกเปนคู ๆ นักเรียนผูสอนไดชวยเหลือเพื่อน มีความรูแมนยำและ
คงทนในการเรียนมากขึ้น นักเรียนผูไดรับความชวยเหลือ จะเขาใจบทเรียนมากขึ้น เพราะกลาซักถามและมีเพื่อนชวยเพื่อนอยาง
ใกลชิด เปนการฝกใหรูจักการชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (สุธาสินี รอดกระโทก และคณะ, 2557) นอกจากน้ีการเรียนแบบ
เพื่อนคูคิดเปนวิธีการที่มุงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจตอการเรียนมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนทุกคนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอน 
(พรทิพย วงศสินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล, 2559) สามารถใชไดกับกลุมผูเรยีนทุกระดับ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เปนเทคนิค
ที่ไดรับการยอมรับมากอีกรูปแบบหนึ่ง เน่ืองจากทำใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (มนตชัย เทียนทอง, 2551) ดังตัวอยาง
งานวิจัยของ ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัสนิต ใจดี (2560) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบ
รวมมือแบบเพ่ือนคูคิดเพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และงานวิจัยของ พัชร
พล จรรยสุนทร และวิมาน ใจดี (2561) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ไมโครซอฟตเวิรดเบื้องตน สำหรับ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด ที่พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับการเรียนแบบเพื่อนคูคิดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนแบบเพื่อนคูคิดอยูในระดับมากท่ีสุด 
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จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 สำหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย โดยนำเสนอ
ในรูปแบบสื่อประสม ไดแก ภาพนิ่ง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน โดยนักเรียนสามารถยอนกลับมาศึกษาใหมได เพื่อ
ทบทวนบทเรียนดวยตนเองในเรื่องที่ยังไมเขาใจ ซึ่งจะทำใหนักเรียนมีความรูและมีความเขาใจเกี่ยวกับบทเรียนมากยิ่งขึ้น เรียนรู
อยางมีความสุข และยังชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะความรวมมือ การทำงานเปนทีม ทักษะดานคอมพิวเตอร ขอมูลสารสนเทศ 
และรูเทาทันสื่อ ซึ่งเปนทักษะที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำความรูไปพัฒนาตอยอดดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมถึงดานสังคมและความเปนมนุษย ที่มีความสำคัญเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคม เชน การ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ การปลูกจิตสำนึก เปนตน (สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ, 2560) 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  
2.3 เพื ่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ัน

ประถมศึกษา ปท่ี 5 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเนื้ออยูในระดบัมาก 

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
เทคนิค Think-Pair-Share เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือโดยแบงผูเรียนออกเปนคู ๆ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรูใน

ลักษณะของคู ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 1) Think หมายถึงการทาทายใหผูเรียนไดคิดและไตรตรองจากคำถามแบบปลายเปด 
หรือการเฝาสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 2) Pair หมายถึงการจัดใหผูเรียนจับคูกันเปนคู ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและ
กันในประเด็นปญหาที่กำหนดไว เพื่อรวมกันคนหาขอสรุป หรือตอบคำถามที่ตองการ 3) Share หมายถึง การสลายจากการจับกลุม
กันเปนคู ๆ แลวสรุปผลการคนหาคำตอบรวมกันท้ังช้ัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู สรุปและอภิปรายผลการคนพบ (มนตชัย เทียนทอง, 
2551) 

บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งเปน
บทเรียนที่ใหผูเรียนหรือผูตองการเรียนเขามาทำการศึกษาเนื้อหาที่ไดมีการออกแบบไว ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและมี
ปฏิสัมพันธกับบทเรียนได โดยผูเรียนสามารถเขามาศึกษาเนื้อหาวิชาเรียนไดอยางไมจำกัดเวลา ไมจำกัดสถานที่ ภายในบริบท
ประกอบดวย ขอความ กราฟก ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหว (วันวิสา หมั่นทวี, 2556) 
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 4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัสนิต ใจดี (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใช
การเรียนรูแบบรวมมือแบบเพ่ือนคูคิดเพื่อการเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 พบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี และดานเทคนิคและวิธีก ารอยูในระดับดีมาก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพื่อนคูคิด 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
การใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพ่ือนคูคิด อยูในระดับมากที่สุด 

  พัชรพล จรรยสุนทร และวิมาน ใจดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
ไมโครซอฟตเวิรดเบื้องตน สำหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการ
ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดบัมาก และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคเพื่อนคูคิด อยูในระดับมากที่สุด 

5. วิธกีารดำเนินวิจัย

 5.1 กลุมเปาหมาย 
  5.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 คน ซึ่งเปนอาจารยที่สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  5.1.2 ผู เชี ่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน ซึ ่งเปนอาจารยสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอร มี
ประสบการณไมนอยกวา 5 ป และมีความเช่ียวชาญในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 5.2 การดำเนินการวิจัย 

  ผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ตามแนวคิด
ของ ADDIE Model โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 5.2.1 วิเคราะห (Analysis) ผู วิจัยไดวิเคราะหเนื ้อหารายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื ่อง การใช
อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย โดยศึกษาคำอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค และเนื้อหาจำนวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการ
เรียนรูที่ 1 เรื่อง การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต และหนวยการเรียนรู
ที่ 3 เรื่อง มารยาทในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต 

  5.2.2 ออกแบบ (Design) ผูวิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด จำนวน 3 แผน 
แตละแผนประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู ใบงาน แบบทดสอบ การวัดและการประเมินผล จากนั้นนำเสนอผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา จำนวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากผูมีประสบการณการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู และประเมินความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคการ
เรียนรู จำนวน 60 ขอ พบวา แบบทดสอบมีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 จำนวน 49 ขอ และมีคาความสอดคลองเทากับ 0.80 

จำนวน 11 ขอ  
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 5.2.3 พัฒนา (Development) ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่ไดออกแบบไวโดยใชเว็บแอปพลิเคชัน WIX.COM  

  5.2.4 การนำไปใช (Implementation) ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ดวยตัวผูวิจัย นําบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัย ปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่
ปรึกษาการทำวิจัย  
  5.2.5 ประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยนำบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เสนอผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาขึ้น จากนั้นนำขอมูลที่ไดจากการประเมิน
มาคำนวณดวยคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุปผลการประเมิน  

 5.3 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.3.1 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

 ผูวิจัยสรางแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา จำนวน 10 ขอ จากนั้นนำเสนออาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบ และไดปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหาตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัย 
  5.3.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

  ผูวิจัยสรางแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 ดาน ไดแก ดานตัวอักษร จำนวน 5 ขอ ดาน
ภาพนิ่ง จำนวน 4 ขอ ดานวิดีทัศน จำนวน 2 ขอ ดานเสียง จำนวน 2 ขอ  และดานปฏิสัมพันธ จำนวน 3 ขอ จากนั้นนำเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาการทำวิจยัเพื่อตรวจสอบ และไดปรับปรุงแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการตามคำแนะนำของอาจารย
ที่ปรึกษาการทำวิจัย 

6. ผลการวิจัย

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน
ผลพัฒนาบทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ไดบทเรียนออนไลน ประกอบดวย

เนื้อหา จำนวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง 
อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต และหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง มารยาทในติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ตัวอยางดังภาพท่ี 1 – 3 

    ภาพที่ 1 หนาแรก    ภาพท่ี 2 หนาเนื้อหา         ภาพท่ี 3 หนาแบบทดสอบ

จากภาพท่ี 1-3 เปนภาพตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลน ประกอบดวยเน้ือหา จำนวน 3 หนวยการเรียนรู แตละหนวย
ประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และวิดีโอ แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และผูจัดทำ 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา

รายการประเมิน x S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. การแจงจุดประสงคการเรียนรูใหผูเรยีนทราบ 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. เนือ้หามีความสอดคลองกับจดุประสงคการเรียนรู 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. เนื้อหามีความถูกตองชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. เนื้อหาเหมาะสมกับวยัและความสนใจของผูเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. รูปภาพ และวดิีทัศน สอดคลองกับเนื้อหา 4.20 0.45 มาก 

6. ความถูกตองของการใชภาษา 4.80 0.45 มากที่สุด 

7. การเรียงลำดับเนื้อหาจากงายไปยาก 4.80 0.45 มากที่สุด 

8. โครงสรางเน้ือหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 4.40 0.55 มาก 

9. กิจกรรมการเรียนรู 4.60 0.55 มากที่สุด 

10. แบบทดสอบครอบคลมุเนื้อหาตามจดุประสงคการเรียนรู 4.60 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.66 0.22 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด จำนวน 8 ขอ 
และ อยูในระดับมาก จำนวน 2 ขอ 

6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

จากตารางที่ 2 บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก
ที่สุดท้ัง 5 ดาน 

รายการประเมิน x S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานตัวอักษร  4.64 0.30 มากที่สุด 

ดานภาพน่ิง 4.70 0.21 มากที่สุด 

ดานวิดีทัศน 4.80 0.45 มากที่สุด 

ดานเสยีง 4.60 0.42 มากที่สุด 

ดานปฏสิัมพันธ  4.60 0.37 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.27 มากที่สุด 
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7. สรปุผลการวิจัย
7.1 บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประกอบดวยเน้ือหา จำนวน 3 หนวย ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 

1 เรื่อง การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต และหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง 
มารยาทในติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต แตละหนวยประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาที่เปนขอความ ภาพและวิดีโอ 
แบบฝกหัด แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  

 7.2 บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด  เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1  

 7.3 บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด เปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 2 

8. อภิปรายผลการวิจัย
 8.1 บทเรียนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 หนวย ทั้ง 3 หนวยนำเสนอใน
รูปแบบสื่อประสม ไดแก ภาพนิ่ง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน นักเรียนสามารถยอนกลับไปดูใหมเพื่อทบทวนบทเรียน
ดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนได สามารถศึกษาเนื้อหาไดอยางไมจำกัดเวลา และไมจำกัดสถานที่ (วันวิสา หมั่นทวี, 
2556) 

 8.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื ่องจาก
บทเรียนออนไลนมีเนือ้หาครอบคลุมและครบถวนตามเน้ือหาของรายวิชา และจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อน
คูคิด โดยกำหนดปญหาทาทายใหผูเรียนไดคิดและไตรตรองจากคำถาม และใหผูเรียนจับคูกันเปนคู ๆ เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันในประเด็นปญหาที่กำหนดไว และสรุปผลการคนหาคำตอบรวมกันทั้งชั้น สอดคลองกับ ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัส
นิต ใจดี (2560)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชการเรียนรูแบบรวมมือแบบเพ่ือนคูคิดเพ่ือ
การเรียนรู เรื่อง การบวก การลบ และการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผล
การประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี และสอดคลองกับ พัชรพล จรรยสุนทร และวิมาน ใจดี (2561)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ไมโครซอฟตเวิรดเบื้องตน สำหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด 
และพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 

 8.3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากการนำเสนอเนื้อหามีการใชภาษาที่อานงายและชัดเจน การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนมีความเหมาะสม เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ดานวีดิทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.80 เนื่องจากมีการนำเสนอทั้งภาพและเสียงที่มีคุณภาพ สามารถ
มองเห็นภาพและฟงเสียงไดชัดเจน ไมมีสัญญาณรบกวน เสียงบรรยายสอดคลองกับภาพ และสามารถยอนกลับเพื่อดูซ้ำ ๆ ได 
สอดคลองกับ ดาริน เกิดรุงเรือง และมนัสนิต ใจดี (2560)  ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ พัชรพล จรรยสุนทร และวิมาน ใจดี (2561) ได
ศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ อยูในระดับมากท่ีสุด 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ                

รวมกับกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

เมทินี สุวรรณนิยม1* และ วิมาน ใจดี2 
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email 604145081@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ รวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนท่ี
พัฒนาข้ึน และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากท่ีสุด 
(  = 4.80, S.D. = 0.12) และ 3) บทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.66, 

S.D. = 0.24) ผลการประเมินบทเรียนออนไลนจากผูเช่ียวชาญแสดงวาผูเช่ียวชาญท้ังหมดใหการยอมรับบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาข้ึนนี้วาสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP 
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The Development of Online Learning Lessons on Efficient Use of  

The Internet with MIAP Learning Process for Grade 6 Students  

Metinee Suwanniyom 1* and Wiman Jaidee2 

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*corresponding author: email 604145081@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were as follows: 1) to develop the online learning lessons on efficient 

use of the internet with MIAP learning process for grade 6 students, 2) to evaluate the content’s quality of the 

developed online learning lessons, and 3) to evaluate the quality of the techniques and methodology of the 

developed online learning lessons. The target group used in this research were 5 experts in the content, and 5 

experts in the techniques and methodology selected by purposive sampling technique. The instruments used in 

this research were the content assessment forms and the techniques and methodology assessment forms. The 

data were analyzed by mean and standard deviation. 

The research results revealed as follows: 1) the online learning lessons on efficient use of the internet 

for grade 6 students consisted of 3 units, 2) the developed online learning lessons had the quality of the 

content at the highest level (  = 4.8 0 , S.D. = 0.1 2 ) , and 3) the developed online learning lessons had the 

quality of the techniques and methodology at the highest level (  = 4.66, S.D. = 0.24). The evaluation results 

showed that all of the experts accepted the developed online learning lessons. It could be concluded that the 

online learning lessons could be used properly for grade 6 students. 

Keywords: Online Learning Lessons, Efficient Use of The Internet, MIAP Learning Process 
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1. บทนํา
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรทั้งดานความรูในเนื้อหาและกระบวนการในการ

สืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร ตลอดจนเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการตาง ๆ มีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองค
ความรู มีการลงมือปฏิบัติอยางหลากหลาย เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของผูเรียน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2560) ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูวิทยาศาตรเปนพ้ืนฐาน เพื่อใหสามารถนําความรูนี้ไปใชในการดํารงชีวิตหรือศึกษาตอใน
วิชาชีพท่ีตองใชวิทยาศาสตรได โดยจัดเรียงลําดับความยากงายของเนื้อหาแตละสาระในแตละระดับช้ันใหมีการเช่ือมโยงความรูกับ
กระบวนการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิด
วิเคราะหวิจารณ มีทักษะท่ีสําคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในการคนควาและสรางองค
ความรู ดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู สามารถแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลากหลา ยและ
ประจักษพยานที่ตรวจสอบได (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560)  

วิทยาการคํานวณ (Computing Science) เปนรายวิชาหน่ึงในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ที่มีเปาหมายพัฒนา
ผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ และมีทักษะในการคนหาขอมูลหรือ
สารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห สังเคราะห เพื่อนําสารสนเทศไปใช และใชอยางปลอดภัย รูเทาทัน (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) การรูสารสนเทศ จะชวยสงเสริมใหบุคคลสามารถเขาถึงสารสนเทศจากท่ัวทุกมุมโลก และนํา
สารสนเทศออกเปนความรู เพื่อนําไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนการสงเสริมเสรีภาพในการเรียนรูของทุกคนอยาง
แทจริง (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน หมีพลัด, 2562) 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ไอซีทีมีความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา ทําใหการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ดวยไอซีทีเกิดขึ้นอยางมากมาย (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน หมีพลัด , 2562) เชน การใชประโยชนจากไอซีทีในการสงเสริม
การศึกษาแบบออนไลน เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลนมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความรูมากขึ้น เพราะสามารถเรียนไดใน
เวลาและจํานวนคร้ังที่ตัวเองตองการ รักษาผูเรียนไดดีกวา เพราะผูเรียนสามารถจัดสรรเวลาเองได ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ตามศักยภาพและตามความตองการของตัวเอง ใชเวลาและลงทุนนอยกวา ผูเรียนเพียงเช่ือมตอเขากับอินเทอรเน็ตที่งายดายและ
รวดเร็ว จึงเปนการเรียนที่ประหยัดคาใชจายและเวลา ประเมินไดบอยครั้งขึ้น เพราะสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการ
ประเมินอยางเปนกระบวนการและตอเนื่อง ผูเรียนสามารถวัดผลและประเมินผลไดดวยตัวเอง สามารถเปรียบเทียบผลการประเมิน
ในแตละครั้งไดอยางรวดเรว็ อีกทั้งยังเปนมติรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น เนื่องจากไมจําเปนตองเดินทาง เปนการชวยลดมลพิษที่ทําลาย
สิ่งแวดลอมไดอีกชองทางหนึ่ง และปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยรวดเร็ว เนื่องจากสามารถใชประโยชนจากความรูในโลกอินเทอรเน็ตที่
มีการอัพเดทอยูตลอดเวลา (นรรัชต ฝนเชียร, 2562) สงผลใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรูเพิ่มขึ้น และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีขึ้น โรงเรียนตาง ๆ มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการนําไอซีทีมาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนรู ทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน หมีพลัด, 2562)  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ต
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เนื่องจากการเรียนผานบทเรียนออนไลน จะชวย
เพิ่มความนาสนใจ ชวยใหนักเรียนไดนําความรูไปปรับใชในการประเมินการรูสารสนเทศ ทําใหผลการเรียน และการรูสารสนเทศ
ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น (กรวรรณ สืบสม และนพรัตน หมีพลัด, 2562) เปนไปตามยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย 
และการสรางสังคมแหงการเรียนรู ที่มีเปาหมายในการพัฒนาแหลงเรียนรู นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพ และยุทธศาสตร
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ที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา ที่มีเปาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ ระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ  ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 6  
2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดานเนื้ออยูในระดบัมาก 

3.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
บทเรียนออนไลน หมายถึง บทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาผานคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวย ตัวอักษร 

ภาพ (ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟก) เสียง แบบฝกหัด แหลงสืบคนขอมูล เนื้อหาในบทเรียนสามารถเช่ืมโยงกลับไปกลับมา
ไดเพื่อใชในการเรียนรูไดดวยตนเอง (เอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล, 2555) 

เทคนิคการสอน MIAP มีกระบวนการ 4 ขั้น ไดแก 1) Motivation คือ การกระตุนความสนใจกอนเขาบทเรียน 2) 
Information คือ ขั้นตอนการใหเน้ือหาสาระ รายละเอียด และความรูตาง ๆ กับผูเรียน 3) Application คือ ขั้นตอนที่ตองการ
ตรวจสอบผูเรียนวามีพฤติกรรมท่ีเปลีย่นไปตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม อาจใชแบบทดสอบ ใชการถามคําถาม หรือแสดงใหดู
ในการปฏิบัติจริง และ 4) Progress คือ ขั้นตอนท่ีตอเนื่องกับชวง Application เปนการนําเอาผลของการสอบ การปฏิบัติมาทํา
การตรวจสอบวาผานตามวัตถุประสงคหรือไม แลวใหผลยอนกลับไป ถาไมบรรลุตามวัตถุประสงคก็จะรูวาผูเรียนยังขาดความรูเรื่อง
อะไร ทําการแกไข แลวสรุปทําความเขาใจอีกครั้ง (ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ, 2564) 

 4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
สโรชา บุเมิง และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี (2563) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับกระบวนการ

เรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงมีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด และดานเทคนิคการผลิตอยูในระดับมากท่ีสุด 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจหลัง
เรียนดวยบทเรียนอีเลิรนนงิรวมกบักระบวนการเรียนรูแบบ MIAP อยูในระดับมากท่ีสุด 

ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP ผลการวิจัย
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พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการอยู ในระดับดีมาก และคาประสิทธิภาพ
เทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP อยูในระดับมาก 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 กลุมเปาหมาย 
  5.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยที่สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 
  5.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอรทีม่ีประสบการณ
ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.2.1 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

  5.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

 5.3 การดําเนินการวิจัย 

  การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยตาม ADDIE Model ดังนี ้

  5.3.1 ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห 
 ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6

กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP หลักการและวิธีการพัฒนาบทเรียนออนไลน และศึกษาวิธีการใชงานเว็บแอปพลิเคชัน WIX.COM  

 5.3.2 ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ 

  ผูวิจัยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 การคนหาขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต หนวย
ที่ 2 การกําหนดขอบเขตการคนหา และหนวยที่ 3 การประเมินความนาเช่ือถือ แตละหนวยประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู หนวย
ละ 3 ขอ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP ใบงาน เกณฑการประเมินผล แบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูแบบ MIAP ในข้ัน M (Motivation) เปนการใชคําถามให
นักเรียนตอบเพื่อกระตุนความสนใจ ขั้น I (Information) เปนการนําเสนอเนื้อหาสาระ รายละเอียด และความรูตาง ๆ ดวย
บทเรียนออนไลน ขั้น A (Application) ใหนักเรียนตอบคําถามในใบงาน และทําแบบทดสอบในบทเรียนออนไลนเพื่อตรวจสอบ
ผูเรียนวามีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม และข้ัน  P (Progress) เปนการนําผลของการทําใบงาน และ
แบบทดสอบ มาตรวจสอบกับเกณฑการประเมินผล และใหผลยอนกลับกับนักเรียนวาผานเกณฑหรือไม จากนั้นใหนักเรียนรวมกัน
สรุปทําความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาและความรูที่ไดรับ  

 ผูวิจัยนําแผนการจัดการเรียนรูนําเสนอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบและประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู และประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู จํานวน 20 ขอ พบวา 
แบบทดสอบมีคาความสอดคลองเทากับ 1.00 จํานวน 18 ขอ และมีคาความสอดคลองตํ่ากวาเกณฑ คือ 0.50 จํานวน 2 ขอ 
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 5.3.3 ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา 
 ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลนดวยเว็บแอปพลิเคชัน WIX.COM โดยกําหนดหนา (Pages) ในเว็บไซต 

ประกอบดวย หนาหลัก แบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 หนวยการเรียนรูที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3 แบบทดสอบหลัง
เรียน และหนาผูจัดทํา จากนั้นกําหนดการเช่ือมโยงระหวางหนาดวย Button & Menu ออกแบบ (Design) แตละหนาดวยการ
กําหนดพ้ืนหลัง (Background) โดยการ Upload ภาพที่เตรียมไว กําหนดสี (Colors) จาก Customize Palette และฟอนต 
(Fonts) จาก Customize Fonts สรางเน้ือหาโดยนําเขาเนื้อหาจากใบความรูดวย Text และนําเขาภาพประกอบเน้ือหาท่ีเตรียมไว
ดวย Image ใช Gallery ในการเพ่ิมลูกเลนใหกับหนาแตละหนา เชน ภาพเคลื่อนไหวเปนสไลด (Slideshow) และภาพเคลื่อนไหว
เอง (Slider) เปนตน และสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวย Google Forms 

  5.3.4 ขั้นที่ 4 ขั้นการนําไปใช 
 ผูวิจัยเปนผูทดลองใชระหวางการพัฒนาบทเรียนออนไลน ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัย และผานการตรวจสอบและปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 1 ทาน 

  5.3.5 ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล 

  ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลนเสนอตอผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน เพื่อประเมินคุณภาพของ
บทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาคํานวณดวยคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสรุป
ผลการวิจัย 

6. ผลการวิจัย

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน
  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ ไดบทเรียน จํานวน 3 หนวย 
ไดแก หนวยที่ 1 การคนหาขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต หนวยที่ 2 การกําหนดขอบเขตการคนหา และหนวยที่ 3 การประเมินความ
นาเชื่อถือ ตัวอยางดังภาพท่ี 1 – 3 

 ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน          ภาพท่ี 2 หนาเขาสูแบบทดสอบ           ภาพท่ี 3 ตัวอยางหนาบทเรียน 

นักเรียนสามารถเขาใชงานบทเรียนออนไลนโดยเลือกเมนูการทํางานตามความตองการ โดยมีเมนูดังนี้ 1) หนาแรก จะ
เปนการนําเขาสูบทเรียน 2) แบบทดสอบกอนเรียน 3) หนวยการเรียนรูที่ 1 4) หนวยการเรียนรูที่ 2 5) หนวยการเรียนรูที่ 3 แตละ
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หนวยประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาบทเรียน โดยมีรูปภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาในบทนั้น ๆ  6) แบบทดสอบหลังเรยีน 
และ 7) ผูจัดทํา จะมีขอมูลของผูจัดทํา 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ความเหมาะสมของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 4.80 0.45 มากที่สุด 

เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 4.80 0.45 มากที่สุด 

ความถูกตองชัดเจนของเน้ือหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการจัดลําดับการนําเสนอเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

การจัดลําดับตามความยากงายมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

ความเหมาะสมระหวางรูปภาพกับเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สุด 

ความถูกตองของภาษาท่ีใช 4.80 0.45 มากที่สุด 

แบบทดสอบครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4.60 0.55 มากที่สุด 
ความสอดคลองของแบบฝกหัดกับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.80 0.12 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 10 
ขอ และมีจํานวน 2 ขอ ที่ไดคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 คือ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน และการจัดลําดับตามความยากงายมี
ความเหมาะสม 

 6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
  ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน โดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 
5 ทาน ปรากฏผลดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานตัวอักษร 4.76 0.09 มากที่สุด 

ดานภาพน่ิง 4.56 0.38 มากที่สุด 

ดานปฏิสัมพันธ 4.65 0.38 มากที่สุด 
โดยรวม 4.66 0.24 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและ
วิธีการ พบวา โดยรวมอยูระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.24 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 ดาน เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานตัวอักษร ดานปฏิสัมพันธ และดานภาพนิ่ง

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ประกอบดวยเน้ือหา 

จํานวน 3 หนวย ไดแก หนวยที่ 1 เรื่อง การคนหาขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต หนวยที่ 2 เรื่อง การกําหนดขอบเขตการคนหา และ
หนวยท่ี 3 เรื่อง การประเมินความนาเช่ือถือ
 7.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด 

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  

 7.3 บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก
ที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

8. อภิปรายผลการวิจัย
 8.1 บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชงานอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย ทั้ง 3 
หนวยมีเนื้อหาเปนไปตามสาระการเรียนรูแกนกลาง เรื่องการคนหาขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลไดตาม
ความตองการในเวลาท่ีรวดเร็วจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือหลายแหลง และเปนไปตามตัวช้ีวัดช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องการใช
อินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2560) 

 8.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และมีจํานวน 2 
ประเด็นที่ผลการประเมินมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทาเกา 5.00 ไดแก ความเหมาะสมระหวางเน้ือหากับระดับของผูเรียน และความ
เหมาะสมของการจัดลําดับตามความยากงาย เนื่องจากผูวิจัยใชขอความบรรยายเนื้อหาท่ีถูกตองตามหลักการของภาษาไทย และใช
คําและขอความท่ีสื่อความหมายใหเขาใจไดงาย และเรียงลําดับเนื้อหาตามลําดับจากงายไปยาก ทําใหไดบทเรียนที่มีคุณภาพ 
สอดคลองกับ สโรชา บุเมิง และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี (2563) ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนอีเลิรนนิงมีผลการประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาอยูในระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับ ธนชิต จิตหม่ัน และมนัสนิต ใจดี (2561)  ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก 
 8.3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหามีการใชรูปแบบตัวอักษรท่ีสวยงาม และชัดเจน ภาพประกอบตรงกับเนื้อหา และมีปฏิสัมพันธระหวาง
นักเรียนกับบทเรียนทีเ่หมาะสม สอดคลองกับ สโรชา บุเมิง และปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี (2563) ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนอี
เลิรนนิงมีผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคการผลิตอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี 
(2561) ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยในระดับดีมาก 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกบัเทคนิคเพ่ือนคูคิด 

อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ1*  และ คำนวณ ปนนิลเพชร2 
1ผศ.ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 

2นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 
1E-mail: 604145004@webmail.npru.ac.th 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1 ) พัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2 ) พัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับ
รูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 3 ) หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อน
คูคิด วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 4 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนหลังจากเรยีน
ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด  5 ) หาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการ
เรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบางหลวงวิทยา จำนวน 26 คน โดยใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Sample Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย 

ไดแก 1 ) สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย 2 ) แผนการจัดการเรียนการสอน 3 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4 ) แบบทดสอบความพึงพอใจของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคา t (t-test)  ผลวิจัยพบวา 1 ) การพัฒนาและหาคุณภาพของสื ่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา 
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x= 4.64, S.D.=0.48) มีคาเฉลี่ยคุณภาพดาน
เทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดีมาก (x= 4.88, S.D.=0.37) 2 ) แผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
รวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด คุณภาพอยูในระดับดีมาก (x= 4.56, S.D.=0.56) 3 ) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียน
การสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคู คิด วิชา ภาษาไทย ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  มีคาเทากับ 
84.23/80.26 ซ ึ ่ งม ีค  าประส ิทธ ิภาพส ู งกว  า เกณฑ   80/80 4 ) ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของผ ู  เร ี ยนหลังเร ียน 
(x= 24.08, S.D.=2.06) สูงกวากอนเรียน (x= 12.42, S.D.=3.62) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 5) ความพึง
พอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก (x= 4.66, S.D.=0.51) 

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สื่อการเรยีนการสอนเสมือนจริง  เทคนิคเพือ่นคูคิด  วิชาภาษาไทย 
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Development of Academic Achievement of Thai Course for Mathayomsuksa 1 

Students with Augmented Reality Instructional Media with Think Pair-Share 
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1Asst. Prof. Dr. in Computer Studies Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom 

Rajabhat University 
2Students of Computer Studies Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom 
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ABSTRACT 

This research aims to 1) develop and find the quality of teaching and learning materials for virtual 

Thai language subjects at Mathayomsuksa 1 level. 2) Develop and find quality learning management plans 

with virtual instructional media in conjunction with a partner learning model. 3) Finding the effectiveness 

of virtual learning and teaching materials together with a partner learning model for Thai language subjects 

at Mathayomsuksa 1 level. 4) Compare learners' pre-learning and post-learning achievement after learning 

with virtual teaching materials together with a partner learning model. 5) Finding the satisfaction of learners 

with virtual learning and teaching materials together with the peer-to-peer learning model. The sample 

groups in this research were 2 6  students in Mathayom Suksa 1 , Bang Luang Wittaya School using simple 

random sampling method research tools included 1) Virtual teaching materials for Thai language subjects 

2) Instructional plan 3) Learning achievement test 4) Learners satisfaction test The statistics used for data

analysis were mean standard deviation. And t-test The research found that 1) development and finding the 

quality of teaching and learning materials for Thai language subjects at Mathayomsuksa 1 level, the content 

quality is very good (x= 4.64, S.D.=0.48). The media production technique is very good (x= 4.88, S.D.=0.37). 

2) Learning management plan with virtual learning and teaching materials in conjunction with a partner

learning model. The quality is very good (x= 4.56, S.D.=0.56). 3) The efficiency of virtual learning and 

teaching materials together with a partner learning model for Mathayomsuksa 1 level of Thai language was 

84.23 / 80.26, which had higher efficiency than the 80/80 criterion. 4) The learner's achievement after 

(x= 24.08, S.D.=2.06) was significantly higher than before (x= 12.42, S.D.=3.62) at the .05 level. and 5) The 

students' satisfaction with the learning materials developed was very good (x= 4.66, S.D.=0.51). 

KEYWORDS : Academic achievement, Virtual teaching materials, Partner Techniques, Thai Language 
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1. บทนำ

การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่สอนใหนักศึกษา สามารถนำองคความรูที่มีอยู ทุกหน 
ทุกแหงบนโลกนีม้าบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม 3 ตาง ๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม ซึ่งการเรียน
การสอนในปจจุบันยังคงหางไกลในหลาย ๆ มิติ เชน ไมเคยสอนใหผูเรียนไดคิดเองทำเอง สวนใหญยังคงสอนใหทำโจทย
แบบเดิมๆ อีกเรื่องคือผูเรียนเริ่มไมรูจักสังคม สวนใหญใชเวลาในโลกออนไลนไปกับเกมส การชอปปง การแชท เฟสบุค ไลน
และอินสตราแกรม สวนใหญมันเปนสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไมไดผิด แตเหรียญมีสองดาน เทคโนโลยีก็เชนกัน จะนำไปใชใน
ดานใดใหเกิดประโยชน เปนความยากและทาทายของผูที่ตองทำหนาที่สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ตอง
ปลอยใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยีในการเรียนรูดวยตนเอง ปลอยใหกลาคิดและกลาที่จะผิด แตทั้งหมดก็ยังคงตองอยูในกรอบที่
สังคมตองการหรือยอมรับได ไมใชวา เกงจริง คิดอะไรใหม ๆ ไดเสมอและมีความคิดสรางสรรค แตไมเปนที่ยอมรับของสังคม 
ซึ่ง ปจจัยหลักของการใชเทคโนโลยีที่ เกิดความคุมคา ไดแก 1. การใชอินเทอรเน็ต (Internet) เครื่องมือสำคัญสำหรับการ
คนหาความรู เปนแหลงขอมูลที่สำคัญ ดังนั้นทางการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง Internet ไดงาย มากกวามอง 
Internet เปนผูรายแลวกลัววาผู เรียนจะใช Internet ไปในทางท่ีไมดีไมสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ 2. ความคิด
สรางสรรค(Creative Thinking) เปนพรสวรรค หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะเปดโอกาส ใหผูเรียนกลาทีจ่ะคิดนอกกรอบ
หรือตอยอดจากตำราเรียน 3. การปฏิสัมพันธกับสังคม (Society Interaction) เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความ ตองการของ
สังคมและทำงานรวมกันในสังคมได ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทำงานแบบ เปนกลุมหรือทีม ปจจัยดังกลาว ถาทำไดดี
การศึกษา 4.0 จะสามารถสรางและพัฒนาคน ให สามารถคนหาความรูตาง ๆ มาปะติดปะตอและประยุกตเขากับงานที่ทำ 
สามารถตอยอดและพัฒนา (พรชัย  
เจดามานและคณะ ,2559) 

AR (Augmented reality) เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง หมายถึง เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality 

: AR ) เปนสื่อดิจิทัลประเภทหนึ่งของเทคโนโลยีความจริงเสมือน(Visual Reality : VR) ที่มีการนำระบบความจริงเสมือนมา 
ผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสรางสิ่งที่เสมือนจริงใหกับผูใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมถูกนำมาประยุกตใชในงานดานตาง ๆ 

มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานการศึกษาเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมถูกนำมาพัฒนาเปนสือ่การสอนและสือ่การรู ตั้งแต 
ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เชน การพัฒนาหนังสือเรียนเรื่องตัวอักษรของนักเรียนระดับอนุบาล การสรางสื่อ  

เรียนเสมือนจริงชวยสอนในรายวิชาเคมี รายวิชาฟสิกส สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แมกระทั่งการเรียนการสอน  

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร ทางดานการแพทยมีการนำเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมมาชวยในการทางานจริงและเพื่อการรู  
เรียน เชน การประยุกตในการผาตัดเนื้องอกโดยการสองกลอง จะเห็นไดว าเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมมีผลตองานดาน 

การศึกษา (ศุษมา แสนปากดี 2557) 

เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดคือเทคนิคเพื่อนคูคิดเริ่มจากครูผูสอนกำหนดกิจกรรมการเรียนรูหรือโจทยคำถาม
แลวใหผูเรียนแตละคนคิดหาคำตอบดวยตนเอง จากน้ันนำคำตอบของตนเองไปปรึกษากับเพ่ือนเปนคู เพื่อนแลกเปล่ียนเรียนรู
กัน จากนั้นเมื่อมั่นใจวา คำตอบของคูถูกตองแลวจึงนำคำตอบไปอภิปรายใหเพื่อนท้ังช้ันฟง ทัศรินทร บุญพรอม (2559: 63) 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตาง ๆ พบวามีผูนำเทคนิคแบบเพื่อนคูคิดมาใชในการสอน เชน งานวิจัยของทัศรินทร บุญ
พรอม (2559: 148) ไดวิจัยเรื ่อง”การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานดวยเทคนิคการเรียนรู แบบเพื่อนคูคิดเพื่อสงเสริม
สมรรถนะสำคัญของผูเรียนดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา
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ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะสำคัญของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05” 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดสัมภาษณครูผูสอนใน
รายวิชาภาษาไทย พบวา ครูผูสอนมีปญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสิ่งเราที่มีผลตอพฤติกรรมการเรียนในปจจุบัน 
เชน เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการใชชีวิต ทำใหผูเรียนขาดความสนใจในการเรียนการสอนในรูปแบบเดมิซึ่งเปนการเรียน
แบบบรรยาย สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ำลงไปดวย จึงตองคิดหาวิธีการที่จะทำใหผูเรียนสนใจและพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิใหดีกวาเดิม ทางผูสอนจึงมีความตองการใหผูวิจัยจัดทำบทเรียน AR (Augmented Reality) ในรายวิชาภาษาไทย 
เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ และสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความสนใจ และความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน 

ผูวิจัยจึงจัดทำบทเรียน AR (Augmented Reality)  ในรายวิชาภาษาไทย เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด 
ความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นำความรูที่ไดรับจากบทเรียนไปเพิ่มเติมในรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู และ
เปรียบเทียบพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการเรียนรูที่แตกตางจากการเรียนรูรูปแบบเดิม เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2.2 เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียน
แบบเพื่อนคูคิด วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2.3 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด วิชา ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

2.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
รวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 

 2.5 เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 
3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 3.2 แผนการจัดการเรียนรู ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรี ยนแบบเพ่ือนคู คิด วิชา

ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
 3.3 สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด วิชา ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.5 ความพึงพอใจของผูเรียนหลังเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงอยูในระดับมากที่สุด 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
 4.1 ผูวิจัยไดพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE MODEL ของมนตชัย เทียนทอง (2548) มีขั้นตอนดังนี้  

     4.1.1 การวิเคราะห (A : Analysis)  
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 - ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหารายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ
อาจารยประจำรายวิชา จากนั้นทำการสังเคราะหเนื้อหาที่จะนำมาใชในการพัฒนาวิจัย ประกอบไปดวย 3 หนวยการเรียน 
ไดแก 1) คำมูล 2) คำประสม 3) คำซอน 

 - วิเคราะหดูกลุมตัวอยางที่ใชเพื่อการวิจัย ผลที่ไดคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 26 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Sample Random Sampling) 

 - วิเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน วิธีการ ที่เหมาะสมกับรายวิชาและกลุมตัวอยาง ผลจากการ
วิเคราะหไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิด 

 - วิเคราะหและหาแบบประเมินตาง ๆ เพื่อใชในงานวิจัย 

 - เทคโนโลยีที่เลือกใชในการพัฒนางานวิจัย ไดแก Adobe photoshop cs6, www.vidinoti.com, App v-player

 4.1.2 การออกแบบ (D : Design)  

 - ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 
จำนวน 3 แผนการเรียนรู 
 - ตั้งวตัถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากหนวยการเรียนท้ัง 3 หนวย จำนวน  11 วัตถุประสงค 
 - ออกแบบทดสอบตามวัตถุประสงคทุกขอ จำนวน 33 ขอ 

 - ออกแบบประเมินเพื่อใชในการประเมินงานวิจัย ประกอบดวย แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนเสมือนจริง แบบ
ประเมินแผนการเรียนรู แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

 - ออกแบบ Storyboard ดำเนินเรื่องในการสรางสื่อการสอนเสมือนจริง โดยมีภาพ เสียง ขอความ และเนื้อหาการ
สอน เปนสวนประกอบ 
 4.1.3 การพัฒนา (D : Development)  

 - นำแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพ่ือนคูคิด จำนวน 3 
แผนการเร ียนร ู  ให ผ ู  เช ี ่ยวชาญ 3 ทาน ประเม ินความเหมาะสม ผลที่ ได จากการประเม ินอย ู  ในระด ับด ีมาก 
(x= 4.56, S.D.=0.56) 

 -  นำแบบทดสอบที่ไดจัดทำไว จำนวน 33 ขอ ใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคาสอดคลองของวัตถุประสงค
และขอสอบ (IOC) ผลจากการประเมิน มีคาคะแนนอยูระหวาง 0.67-1.00 แบบทดสอบที่สามารถนำไปใชตอไดมมีจำนวน 33 
ขอ 

 - นำแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงาย ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีความยากงายในชวงระหวาง 
0.67-1.00 ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งหมดจำนวน 33 ขอ 

  - นำแบบทดสอบไปหาคาอำนาจจำแนก ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีคาอำนาจจำแนกระหวาง 0.08-0.67 
ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งหมดจำนวน 30 ขอ 

  - นำแบบทดสอบไปวิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยคำนวณหาคาประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของ 
คูเดอร ริชารดสัน 20 (Kuder - Richardson) ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.82 

 -  สรุปผลจากการนำแบบทดสอบไปวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ สามารถนำไปใชจริงไดทั้งหมด 33 
ขอ 

 -  สรางสื่อการสอนเสมือนจริงตามที่ไดออกแบบไวทุกประการ 
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-  หลังจากสรางบทเรียนเสร็จเรียบรอยแลว นำบทเรียนที่พัฒนาไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ
ดานเทคนิควิธีการ ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงอยูในระดับดีมาก (x= 4.88, S.D.=0.37) ใหผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพดานเนื ้อหา ผลการประเมินสื ่อการเร ียนการสอนเสมือนจริงอยู  ในระดับดีมาก 
(x= 4.64, S.D.=0.48) 

 4.1.4 การทดลองใช (I : Implementation)  

     นำงานวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้นและผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ใหครูประจำวิชาและอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบเพื่อหาขอบกพรอง จากน้ันผูวิจัยทำการแกไขเพื่อนำไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางจริง 
 4.1.5 การประเมินผล (E : Evaluation)  

     นำผลท่ีไดจากการนำไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง ทำการวิเคราะหขอมูลเหาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจ  
 4.2 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

     4.2.1 วิธีดำเนินการทดลอง มขีั้นตอนดังน้ี 

     - ช้ีแจงรายละเอียดเกีย่วกับการใชสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด 

     - ใหผูเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน 

     - มอบหมายใบงาน ใหอภิปรายความรูรวมกับคูของตนเอง และทำแบบทดสอบระหวางเรียน 
     - รวมอภิปรายความรูทั้งหองเรียน 

     - ใหผูเรียนทำแบบทดสอบหลงัเรียน 

     - ใหผูเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชาภาษาไทย 
      4.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     - ทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน 

     - นำผลคะแนนที่ที ่ไดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบระหวางเรียนไปวิเคราะหเพื ่อหา  

ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนโดยคะแนนที่ไดเก็บจากคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนว ยและจาก
แบบทดสอบ หลังเรียนและในสวนของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ไดจากคะแนนแบบทดสอบ
กอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

5. ผลการวิจัย
จากการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 

จังหวัดนครปฐม ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สรปุผลการวิจัยไดดังนี้ 
 5.1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
จากการพัฒนาส่ือการเรยีนการสอนเสมือนจริงวิชา ภาษาไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ไดผลการพฒันาดังภาพท่ี 1.1 -
ภาพที่ 1.2 
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ภาพที่ 1.1 เมนูหลัก 

ภาพที่ 1.2 บทที่ 1 คำมูล 

ผลการหาคณุภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนคิเพื่อนคูคิด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพดานเนื้อหา 
รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ดานเน้ือหา 4.54 0.51 ดีมาก 

ดานรูปแบบการสอน 4.58 0.50 ดีมาก 

แบบทดสอบ 4.63 0.49 ดีมาก 

การประเมิน 4.77 0.43 ดีมาก 

รวม 4.64 0.48 ดีมาก 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดานเนื้อหามคีุณภาพอยูในระดับดีมาก(x= 4.64, S.D.=0.48) 

ผลการหาคณุภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนคิเพื่อนคูคิด ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. บทเรียนมีการออกแบบเมนูใชงาย เมนูไมสับสน 5.00 0.00 ดีมาก 

2. การแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบนาสนใจ 4.66 0.57 ดีมาก 

3. การแจงความคิดรวบยอดของเนื้อหาสามารถเขาใจไดงาย 5.00 0.00 ดีมาก 

4. เนื้อหาบทเรียนสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 5.00 0.00 ดีมาก 

5. บทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

6. บทเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนตลอดการเรียน 4.66 0.57 ดีมาก 

7. การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 

8. บทเรียนมีการยกตัวอยางในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

9. บทเรียนมีการสรุปเนื้อหาในแตละตอนอยางเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

10. การออกแบบหนาจอมคีวามสวยงาม 5.00 0.00 ดีมาก 
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รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
11. รูปภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความสอดคลองกับ
เนื้อหา มีความชัดเจน 

4.66 0.57 ดีมาก 

12. ตัวอกัษรท่ีใชมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

13. เสียงประกอบและเสียงบรรยายมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

14. ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอบทเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 

15. มีสวนช้ีแนะหรือใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ 4.33 1.15 ดี 
16. บทเรียนมกีารออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 4.66 0.57 ดีมาก 

17. บทเรียนใชหลักของการออกแบบการสอนท่ีดี 5.00 0.00 ดีมาก 

18. การพฒันาโปรแกรมมีความคิดสรางสรรค ใชแนวคิดใหมๆ 5.00 0.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.88 0.37 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยผู เชี ่ยวชาญ 3 ทาน ดานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยู ในระดับดีมาก
(x= 4.88, S.D.=0.37) 

 5.2 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมอืนจริงรวมกับรูปแบบการเรียน
แบบเพื่อนคูคิด ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู 

รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ช่ือหนวยการเรียนรูนาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.66 0.57 ดีมาก 

2. มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู ที่ปรากฏในแผนการจัดการ
เรียนรูครบถวน 

5.00 0.00 ดีมาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู มีความครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะที่สำคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

4.66 0.57 ดีมาก 

4. กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 4.33 0.57 ดี 
5. กิจกรรมการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 0.57 ดี 
6. สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.66 0.57 ดีมาก 

7. ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 

4.33 0.57 ดี 

8. สาระการเรียนรูครบถวน สัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรู 4.66 0.57 ดีมาก 

9. วิธีวัดและเครื่องมือวัดสอดคลองกับพฤติกรรมที่กำหนดไว ในตัวชี้วัด
หรือ จุดประสงคการเรียนรู 

4.33 0.57 ดี 

10. กำหนดเวลาไดเหมาะสมกับกจิกรรม  และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได 4.66 0.57 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.56 0.56 ดีมาก 
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จากตารางที่ 3 ผลการประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (x= 4.56, S.D.=0.56) 

 5.3 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด วิชา 
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 
คะแนนสอบ จำนวนผูเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน(E1) 26 657.00 25.27 84.23 

คะแนนหลังเรียน(E2) 26 626.00 24.08 80.26 

จากตารางที่ 4 สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เมื่อนำไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 
มีประสิทธิภาพเทากับ 84.23/80.26 ซึ่งมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กำหนด คือ 80/80 

5.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือน
จริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด ดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรยีนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
รวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย S.D. t df 

กอนเรียน 30 26 12.42 3.62 
18.35* 25 

หลังเรียน 30 26 24.08 2.06 

จากตารางที่ 5 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (x= 24.08, S.D.=2.06) สูงกวากอนเรียน (x= 12.42, S.D.=3.62) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 5.5 ผลการหาคาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อน
คูคิด ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการหาคาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อน
คูคิด 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจดานเนื้อหา 4.71 0.51 มากที่สุด 

ความพึงพอใจดานสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง 4.64 0.53 มากที่สุด 

ความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรบัจากสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง 4.63 0.48 มากที่สุด 

โดยรวมท้ังหมด 4.66 0.51 มากที่สุด 

จากตารางที่ 6 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด  มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.66 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51  
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6. อภปิรายและสรุปผล
 6.1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด พบวา คุณภาพดาน
เน ื ้อหาอย ู  ในระด ับด ีมาก (x= 4.64, S.D.=0.48) ม ีค า เฉล ี ่ยค ุณภาพด านเทคนิคการผล ิตส ื ่ออย ู  ในระด ับด ีมาก 

(x= 4.88, S.D.=0.37) เนื่องจากผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาตามข้ันตอนของ ADDIE MODEL อยางละเอียดทุกขั้นตอน คือ การ
วิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค สุขอุดม, อัคพงค 
สุขมาตย, และฐิยาพร กันตาธนวัฒน ที่ไดพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานตามทฤษฎีคอนสตรคัชันนิซึมรวมกับบทเรียน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การเขียนโปรอกรม SCRATCH สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก พบวา 
บทเรียนมีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x= 4.57, S.D.=0.50) และคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยู ในระดับดี 
(x= 4.28, S.D.=0.61) 
 6.2 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมอืนจริงรวมกับรูปแบบการเรียน
แบบเพื่อนคูคิด มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (x= 4.56, S.D.=0.56) เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอน
เสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิดไดผานการประเมินอยางละเอียดโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ และ อัครเดช พรหมชนะ ที ่ไดพัฒนาการเรียนรู แบบคอนสตรัคติวิสตบนโมบาย
แอพพลิเคชั่นเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ พบวา คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูอยูในระดับดีมาก (x= 4.11, S.D.=0.13) 

 6.3 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด วิชา 
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยนำไปทดลองกับกลุมตัวอยางจำนวน 26 คน ปรากฏวา ผลการเรียนของผูเรียนจาก
การทำแบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีคาประสิทธิภาพ E1 เทากับ 84.23 และ E2 เทากับ 80.26 ซึ่งคา
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากแบบทดสอบไดผานการประเมินความสอดคลอง
ของคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Congruence : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน พบวาดัชนี้ความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67-1.00 ดังนั้นจึงทำใหผูเรียนสามารถเขาใจและทำการทดสอบออกมาในเกณฑดี ซึ่งสอบคลองกับงานวิจัยของ  
สิริภัทร เมืองแกว และ กุลสิรินทร อภิรัตนวรเดช ที่ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อนบาน(ภาษาจีน) สำหรับนิสิตช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พบวา รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.38/82.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 
 6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือน
จริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพื่อนคูคิด มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 12.42 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.62 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 24.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.06 แสดงวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคูคิดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญและการ
ทดสอบหลายขั้นตอน ทำใหรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัญชยา 
อัมรินทร, สมชาย วรกิจเกษมสกุล, กฤตวรรณ คำสม ที่ไดศึกษาผลของการเรียนแบบรวมมือเทคนิคเพื่อนคูคิดเสริมดวยแผนผงั
ความคิดตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเทากับ 36.18 สูงกวากอนเรียน (24.43) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 6.5 ผลการหาคาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนแบบเพ่ือน
คูคิด อยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง ประกอบไปดวยองคประกอบที่มีสีสันสวยงาม ภาพ 
เสียง ขอความ วีดิโอเสริมการเรียนรู ฯลฯ มีความนาสนใจและมีแรงจูงใจทางการเรียนรู ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สราง
ความพึงพอใจแกผูเรียนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดุสิต ขาวเหลือง และ อภิชาติ อนุกูลเวช (2561) ที่ไดพัฒนา
สื่อการเรียนรูสามมิติแบบมีปฏิสัมพันธเสมือนจริงโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริม Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีระดับการคิดอยางมีวิจารณญาณตางกัน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด อันเนื่องมากจากสื่อการเรียนรูมีความสมจริงชวยสรางความนาสนใจในการเรียน ดูทันสมัย นาตื่นเตน สรางความเขาใจ
เนื้อหาการเรียนมากขึ้น  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช 
ครูผูสอนสามารถนำกระบวนการพัฒนาส่ือการเรียนรูทีไ่ดจากการวจิัยไปเปนแนวทางการพัฒนาสื่อการเรยีนรูเพื่อ

ประยุกตใชกับรายวิชาตาง ๆใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา หรือตามบริบทของการจัดการเรียนการสอนได 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง รวมกับ
วิธีการสอนอื่น ๆ เชน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนตน 

2. ควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนรูเสมือนจริงในรายวิชาอื่น ๆ
เอกสารอางอิง 
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       ไทยแลนด 4.0.  วารสารหลักสูตรและการเรียนการสอนคณะคุรุศาสตร,  10,  1-14. 

ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ และอัครเดช พรหมชนะ.  (2563).  การพัฒนาการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสตบนโมบาย     
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       การคิดอยางมีวิจารณญาณตางกัน.  ม.ป.ท.: มหาวิทยาลยับูรพา.  
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มนัญชยา อัมรินทร, สมชาย วรกจิเกษมสกลุ และกฤตวรรณ คำสม.  (2561).  ผลของการเรียนแบบรวมมือเทคนิคเพ่ือน 

 คูคิดเสริมดวยแผนผังความคิดตอความสามารถในการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนา  
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มนตชัย เทียนทอง.  (2548).  มัลติมีเดียและไฮเปอรมีเดีย.  กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกลาพระนครเหนือ. 
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       วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,  10,  256-264. 
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 ทฤษฎีคอนสตรัคชนันิซึมรวมกับบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เร่ือง การเขียนโปรอกรม SCRATCH สำหรับชั้น 

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก.  วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกบัการจัดการเรียนรู
แบบยอนกลับ กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ธีระ บุญประจักษ 1  และ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ2  

1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
2

 ผศ.ดร. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,

1email: 604145021@webmail.npru.ac.th 

บทคัดยอ  

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค 1 ) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบยอนกลับ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 ) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จำนวน 36 คนไดมาโดยการ
สุมอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงเรื่อง เบญจศีล เบญจธรรม 

แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการเรียนการ
สอนเสมือนจริง สถิติที่ใชในการวิจัย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคลองของขอสอบ คาความยากงาย คาอำนาจ
จำแนก คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (kr20) ผลวิจัยพบวา 1 ) การพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก (x̄= 4.87, S.D.=0.19 ) มีคาเฉลี่ยคุณภาพดานเทคนิคการ ผลิต
สื่ออยูในระดับดีมาก (x̄= 4.79, S.D.=0.24 ) 2 ) แผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบ การ
เรียนรูแบบยอนกลับ คุณภาพอยูในระดับดีมาก ( x̄= 4.70, S.D.=0.24 ) 3 ) ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ มีคาเทากับ 84/85 ซึ่งมีคา ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 4) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนกอนเรียน (x̄= 11.7, S.D.=1.64 ) และหลังเรียน (x̄= 21.20, S.D.=2.10 ) ซึ่งสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ 5 ) ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก (x̄= 4.80, S.D.=0.01 )  

คำสำคัญ: : สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การเรียนรูแบบยอนกลับ
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Abstract  

 The objectives of this study were 1) to develop and find the quality of Augmented RealityInstruction 

together with Backward design management in social studies, religion and culture. 2) Manage Backward design 

Social Studies, Religion, and Culture subjects 3) to compare the learning achievement before and after learning 

the samples with virtual teaching materials together with Backward design management. Social Studies, Religion 

and Culture subjects were 36 students in Mathayom Suksa 2 at Kanchanaphisek School, Suphanburi College. 

Simple random sampling was used for the research. The research instraments Augmented RealityInstruction 

about Benjasin Benjatham learning management plan, Achievement test and a questionnaire on student 

satisfaction with virtual learning materials. The statistics used in the research mean, standard deviation. Exam 

Conformity Index Difficulty Discriminatory power Test Confidence (kr20). The results showed that 1) The 

development and finding the quality of virtual teaching materials of Secondary school level 2, the content 

quality was very good (x ̄ = 4.87, S.D. = 0.19), with the technical quality average. The media production was at 

a very good level (x ̄ = 4.79, S.D. = 0.24). 2) The quality of Backward design The quality was very good (x ̄ = 4.70, 

SD = 0.24) 3) The efficiency of the Augmented Reality Instruction combined with the Backward design was 

84/85, which had a higher efficiency of the criterion 80. / 80 4) The learning achievement of the learners before 

(x̄ = 11.7, SD = 1.64) and after (x̄ = 21.2, SD = 2.1), which was statistically higher than before studying at the .05 

level, and 5) The satisfaction of the learners with the developed learning materials at a very good level (x̄ = 

4.80, SD = 0.01). 

Keywords: Virtual teaching materials Social Studies, Religion,Backward design 
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1. บทนำ
สภาพสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามสื่อและเทคโนโลยีที่ไรพรมแดน มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก

ตางประเทศ สงผลกระทบตอวิถีชีวิตและพฤติกรรมของบุคคล ทำใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เด็กและเยาวชนขาด
วิจารณญาณในการเลือกสรรรับสิ่งท่ีดี และวัฒนธรรมที่พึงประสงค ทำใหคานิยม พฤติกรรมทางสังคม วิถีชีวิต โลกทัศน และความ
เปนอยูเปลี่ยนไป เด็กเกิดคานิยมแบบวัตถุนิยม สรางความฟุงเฟอในชีวิตประจำวัน มีการลอกเลียนแบบจากสื่อ ทำใหเกิดพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงค อันไดแก การทะเลาะวิวาท การพูดปดการลักขโมย การติดเกม ไมเคารพเชื่อฟงพอ-แม ครู อาจารย ไมมรีะเบียบ
วินัย ไมมีความซื่อสัตย ดังที่พบไดจากสื่อโทรทัศน ยินยอมทำทุกสิ่งใหไดมาในสิ่งที่ตองการโดยขาดศีลธรรม และจริยธรรม ตาม
คานิยมของสังคมในอดีต (ธนัทพล คุณาวิศรุต)  

จากการสัมภาษณ นายธนัทพล คุณาวิศรุต อาจารยสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษก  

วิทยาลัยสุพรรณบุรี ไดมีความเห็นวาในปจจุบันเราจะเห็นขาวอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงอยูบอยครั้ง และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

อันเนื่องมาจากการท่ีบุคคลไมสามารถดำเนินชีวิตอยูในหลักของพระพุทธศาสนา อยูในหลัก เบญจศีล – เบญจธรรมได ยกตัวอยาง
จากขาวของ เว็บไซต “hfocus” ไดเปดเผยสถิติการเกิดความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัว จากป 2561 พบวาสูงกวาป 2559 ถึง 
รอยละ 33.7 และ คดีฆาตกรรมสูงขึ ้นรอยละ 70 โดยสูงที่สุดในกรุงเทพมหานครฯ สาเหตุหลักมาจากการดื่มเครื ่องดื ่มที่มี
แอลกอฮอลแลวขาดสติ และจากเว็บไซต “มติชนออนไลน” ไดเปดเผยสถิติคดี ขมขืน ตั้งแตป2560 -2562 โดยแผนภูมิแสดง
ภาพรวมสถิติขาวคดีขมขืน ดังนี ้

ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงภาพรวมสถิติขาวขมขืนในป พ.ศ.2560 - 2562 

ถงึแมวาสถิติโดยรวมจากป 2560 – 2562 มีแนวโนมลดลง แตจากจำนวนคดีท่ีเกิดขึ้นก็ยังมีจำนวนเยอะอยูเรื่อย ๆ สาเหตุ
ของการที่จะทำใหบุคคลตัดสินใจกระทำผิดกฎหมายหรือไมนั้น หากมองอยางแคบ นอกจากเรื่องของบทลงโทษแลว อีกสิ่งหนึ่งที่
ตองคำนึงก็คือโอกาสในการท่ีจะถูกจับได หรือโอกาสที่จะตองถูกตัดสินใหรับโทษอยางไมอาจบิดพลิ้วเปนอ่ืน 

แตอยางไรก็ดี คดีขมขืนนั้น บอยครั้งหรือแทบจะทุกครั้งไมไดเปนการกระทำโดยมีการตระเตรียมการวางแผนอยางดีเปน
เวลานาน หากแตเกิดขึ้นอยางปจจุบันทันดวนในทันทีที่สบโอกาส และบอยครั้งอีกเชนการท่ีมีแอลกอฮอลหรือยาเสพติดชนิดอื่นเขา
มาเกี่ยวของ ดังนั้นแลว ในภาวะท่ีสติสัมปชัญญะหละหลวมเชนนั้น ไมนาจะมีใครมาทันคิดถึงโทษทัณฑอันรุนแรงที่ตนเองจะไดรับ 
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นี่ยังไมตองนับวา แมในสภาพสติอันสมบูรณครบถวน คนสวนใหญก็หารูไมวาคดีแตละอยางน้ันมีโทษทัณฑรุนแรงเพียงไหนอยางไร
บาง เชนนั้นแลว ไมวาจะแนวทางของการเพิ่มโทษใหรุนแรงเด็ดขาด หรือการเพิ่มโอกาสในการถูกจับดำเนินคดีใหสูงถึงรอย
เปอรเซ็นต ก็อาจไมไดมีผลอะไรตอการลดอัตราการกอคดีทั้งนั้น และตางก็อาจเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุทั้งคูก็เปนได   

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สมบูรณตามที่ไดบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 และที ่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตองยึดหลัก ผู เร ียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองและถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา 23 เนนการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยใหความสำคัญของ
การบูรณาการความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรู ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึ ง
ความสำคัญของการศึกษา จึงไดจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งถือวาเปนหลักสูตรแกนกลาง
ของประเทศที่มีจุดประสงคที่พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขีดความสามารถในการแขงขนัและ
รวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 (ธนัทพล คุณาวิศรุต) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาเขต 9 จึงไดดำเนินการบริหาร
การศึกษาตามกรอบพระราชบัญญัติอยางตอเนื่อง โดยมีนโยบายแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามหลักคณุธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ดังคำท่ีวา เปนคนดี เกง และมีความสุข  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบ
การเรียนรูแบบยอนกลับเพื่อเปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย วางแผนปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมดานเบญจศีล -เบญจธรรมแก
นักเรียนและนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน อันจะเปนประโยชนแกตนเอง สังคมและประเทศชาติในอนาคต 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชา สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน AR (Augmented Reality) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง  
เบญจศีล-เบญจธรรม มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน AR (Augmented Reality) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง  
เบญจศีล-เบญจธรรม รวมกบัการเรียนรูแบบยอนกลับ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน AR (Augmented Reality) รวมกับการเรียนรูแบบยอนกลับ 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เบญจศีล-เบญจธรรมมีผลสัมฤทธ์ิ สูงกวากอนเรียน 
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4. วิธดีำเนินการวิจัย

4.1 ผูวิจัยไดพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE MODEL ของมนตชัย เทียนทอง (2548) มีขั้นตอนดังนี้  

4.1.1 การวิเคราะห (A : Analysis) 

 - ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณอาจารยประจำรายวิชา จากนั้นทำการสังเคราะหเนื้อหาท่ีจะนำมาใชในการพัฒนาวิจัย ประกอบไปดวย 3 หนวยการ
เรียน ไดแก 1) เบญจศีล 2) เบญจธรรม 3) อาราธนาศีล และอาราธนาธรรม  

 - วิเคราะหดูกลุ มตัวอยางที่ใชเพื่อการวิจัย ผลที่ไดคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2563 จำนวน 1 หองเรียน จำนวน 36 คน ซึ่งไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Sample Random Sampling) 

 - วิเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน วิธีการ ที่เหมาะสมกับรายวิชาและกลุมตัวอยาง ผลจากการ
วิเคราะหไดรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward design)  

 - วิเคราะหและหาแบบประเมินตาง ๆ เพื่อใชในงานวิจัย  

 - เทคโนโลยีที ่เลือกใชในการพัฒนางานวิจัย ไดแก Adobe photoshop cs6, Microsoft Word, www.canva.com 

www.vidinoti.com, App v-player 

4.1.2 การออกแบบ (D : Design) 

 - ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ดวยสื ่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนรู แบบยอนกลับ  

(Backward design) จำนวน 3 แผนการเรียนรู  

 - ตั้งวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจากหนวยการเรียนท้ัง 3 หนวย จำนวน 8 วัตถุประสงค 
 - ออกแบบทดสอบตามวัตถุประสงคทุกขอ จำนวน 27 ขอ  

 - ออกแบบประเมินเพื่อใชในการประเมินงานวิจัย ประกอบดวย แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนเสมือนจริง แบบ
ประเมินแผนการเรียนรู แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  

 - ออกแบบ Storyboard ดำเนินเรื่องในการสรางสื่อการสอนเสมือนจริง โดยมีภาพ เสียง ขอความ และเนื้อหาการสอน 

เปนสวนประกอบ 

4.1.3 การพัฒนา (D : Development) 

 - นำแผนการจัดการเรียนรูดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ  (Backward 

design) จำนวน 3 แผนการเรียนรู ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินความเหมาะสม ผลที่ไดจากการประเมินอยูในระดับดีมาก( x̄= 

4.70, S.D.=0.24 )   

 - นำแบบทดสอบที่ไดจัดทำไว จำนวน 27 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินเพื่อหาคาสอดคลองของวัตถุประสงคและ
ขอสอบ (IOC) ผลจากการประเมิน มีคาคะแนนอยูระหวาง 0.67-1.00 แบบทดสอบที่สามารถนำไปใชตอไดมมีจำนวน 25 ขอ 

 - นำแบบทดสอบไปวิเคราะหหาคาความยากงาย ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีความยากงายในชวงระหวาง 0.67-

1.00 ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งหมดจำนวน 25 ขอ   

 - นำแบบทดสอบไปหาคาอำนาจจำแนก ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีคาอำนาจจำแนกระหวาง 0.08-0.67ซึ่ง
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สามารถนำไปใชไดทั้งหมดจำนวน 25 ขอ
 - นำแบบทดสอบไปวิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยคำนวณหาคาประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของ คูเดอร  
(ริชารดสัน 20 (Kuder - Richardson) ผลจากการวิเคราะหแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.92  

 - สรุปผลจากการนำแบบทดสอบไปวิเคราะหเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ สามารถนำไปใชจริงไดทั้งหมด 25ขอ  

 - สรางสื่อการสอนเสมือนจริงตามที่ไดออกแบบไวทุกประการ
 - หลังจากสรางบทเรียนเสร็จเรียบรอยแลว นำบทเรียนที่พัฒนาไปใหผู เชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพ 

ดานเทคนิควิธีการ ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงอยูในระดับดีมาก (x̄= 4.79, S.D.=0.24 ใหผูเช่ียวชาญจำนวน 3 

ทาน ประเมินคุณภาพ ดานเน้ือหา ผลการประเมินสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงอยูในระดับดีมาก(x̅= 4.87 , S.D.= 0.19)  

 4.1.4 การทดลองใช (I : Implementation) นำงานวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้นและผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ใหครู
ประจำวิชาและอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพ่ือหาขอบกพรอง จากนั้นผูวิจัยทำการแกไขเพื่อนำไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง
จริง  

 4.1.5 การประเมินผล (E : Evaluation)  นำผลที่ไดจากการนำไปทดลองกับกลุมตัวอยางจริง ทำการวิเคราะหขอมลูหา
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ 

4.2 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

4.2.1 วิธีดำเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังน้ี  

- ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสื่อการเรยีนการสอนเสมือนจริง วิชาสงคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบยอนกลับ (Backward design)  

- ใหผูเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน
- มอบหมายใบงาน ใหอภิปรายความรูรวมกับกลุมของตนเอง และทำแบบทดสอบระหวางเรียน  

- รวมอภิปรายความรูทั้งหองเรียน  

- ใหผูเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
- ใหผูเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อการเรยีนการสอนเสมือนจริง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
- ทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 

- นำผลคะแนนที ่ที ่ไดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบระหวางเรียนไปวิเคราะหเพื ่อหา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของบทเรียนโดยคะแนนที่ไดเก็บจากคะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนวยและ
จากแบบทดสอบ หลังเรียนและในสวนของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ไดจาก
คะแนนแบบทดสอบกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน 

5. ผลการวิจัย

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกลับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ 

กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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5.1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชา สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดผลการพัฒนาดังภาพท่ี 1.1 - ภาพที่ 1.2 

ภาพท่ี 1.1 หนาเมนูหลัก 

ภาพท่ี 1.2 ภาพบทท่ี 1 

ผลการหาคณุภาพของแผนการจัดการเรยีนรู ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรยีนรู

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ช่ือหนวยการเรียนรูนาสนใจ กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.33 0.47 ดี 
2. มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู ที่ปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรูครบถวน 

4.67 0.57 ดีมาก 

3. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะท่ีสำคัญของผูเรยีนและคุณลักษณะอนั 

พึงประสงค 
5.00 0.00 ดีมาก 
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4. กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 5.00 0.00 ดีมาก 

5. กิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูแบบยอนกลับมีความเหมาะสม
กับผูเรียน 

4.67 0.57 ดีมาก 

6. สือ่การเรยีนรูมีความเหมาะสมสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน

4.00 0.00 ดี 

7. ประเมินความกาวหนาของผูเรยีนดวยวิธีท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 

4.67 0.57 ดีมาก 

8. สาระการเรยีนรูครบถวน สัมพนัธกับจุดประสงคการเรียนรู 4.67 0.57 ดีมาก 

9. วิธีวัดและเครื่องมือวัดสอดคลองกับพฤติกรรมที่กำหนดไวในตัวช้ีวัด
หรือ จุดประสงคการเรยีนรู 

5.00 0.00 ดีมาก 

10. กำหนดเวลาไดเหมาะสมกับกจิกรรม  และสามารถนำไปปฏิบัติ
จริงได 

5.00 0.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.24 ดีมาก
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (x̅= 4.70,S.D.=0.24) 

ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

ดานเน้ือหา 4.83 0.37 ดีมาก 

แบบทดสอบ 5 0 ดีมาก 

การประเมินผล 4.78 0.42 ดีมาก 

รวม 4.87 0.19 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดานเนื้อหามคีุณภาพอยูในระดับดีมาก(x̅= 4.87 , S.D.= 0.19) 

ผลการหาคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินหาคณุภาพดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1. การนำเขาสูบทเรียนมคีวามนาสนใจ 4.67 0.47 ดีมาก 

2. บทเรียนมกีารออกแบบใหใชงาย เมนูไมสับสน 4.67 0.47 ดีมาก 

3. การแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบนาสนใจ 5.00 0.00 ดีมาก 

4. บทเรียนมกีารสรุปเน้ือหาในแตละตอนอยางเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมของจำนวนขอสอบ 4.33 0.47 ดี 
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6. การออกแบบหนาจอมคีวามสวยงาม 4.67 0.47 ดีมาก 

7. รปูภาพประกอบสามารถสื่อความหมาย และมีความสอดคลอง
กับเนื้อหา มีความชัดเจน 

4.33 0.47 ดี 

8. ตัวอกัษรท่ีใชมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

9. เสียงประกอบ และเสียงบรรยายมีความเหมาะสม ชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 

10. ความเหมาะสมของเวลาในการนำเสนอบทเรียน 4.67 0.47 ดีมาก 

11. บทเรียนมีการออกแบบทางเทคนิคท่ีดี 5.00 0.00 ดีมาก 

12. บทเรียนใชหลักของการออกแบบการสอนท่ีดี 5.00 0.00 ดีมาก 

13. การพัฒนาโปรแกรมมีความคดิสรางสรรค ใชแนวคิดใหมๆ 5.00 0.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.79 0.24 ดีมาก 

จากตารางที ่ 3 ผลการประเมินโดยผู เชี ่ยวชาญ 3 ทาน ดานเทคนิคการผลิตสื ่อมีค ุณภาพอยู ในระดับดีมาก  

(x̅= 4.79,S.D.=0.24) 

 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่การเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ  

คะแนนสอบ จำนวนผูเรียน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวางเรียน(E1) 36 759 21.10 84 

คะแนนหลังเรียน(E2) 36 763 21.19 85 

จากตารางที่ 4 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือน จริงรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชา 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาเทากับ 84/85 ซึ่งมีคา ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 

 5.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริ ง
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรยีนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง
รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N คะแนนเฉลี่ย S.D. t df 

กอนเรียน 25 36 11.70 1.64 
24.60 35 

หลังเรียน 25 36 21.20 2.10 

จากตารางที่ 5 พบวาผูเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียน (x̄= 21.20,S.D.=2.10) สูงกวากอนเรียน (x̄= 11.70,S.D.=1.64 ) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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6. อภปิรายและสรุปผล

6.1 ผลการพัฒนาและหาคุณภาพส่ือการเรยีนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรยีนรูแบบยอนกลับ พบวา คุณภาพ
ดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก (x̄= 4.87, S.D.=0.19 ) มีคาเฉลี่ยคุณภาพดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดีมาก (x̄= 4.79, 

S.D.=0.24 )เนื่องจากผูวิจัยไดดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของ ADDIE MODEL อยางละเอียดทุกขั้นตอน คือ การวิเคราะห การ
ออกแบบการพัฒนา การทดลองใช และการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริภัทร เมืองแกว  และ กุลสิรินทร  
อภิรัตนวรเดช ที ่ไดพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส E- book รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม (ภาษาจีน) สำหรับนิสิตชั ้นปที่1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็เจาพระยาคุณภาพดานเนื้อหา มีคาความพึงพอใจอยูในระดับดี ( x̅=4.24, S.D.=0.83) ดานคุณภาพ
สื่อหนังสือ อิเล็กทรอนิกสE-book มีความพึงพอใจอยูในระดับดี(x̅= 4.36,S.D.=0.59) 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงรวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยนำไปทดลองกับกลุมตัวอยางจำนวน 36 คน ปรากฏวา ผลการเรียน
ของผูเรียนจาก การทำแบบทดสอบระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมีคาประสิทธิภาพ E1 เทากับ 84 และ E2 เทากับ 85 

ซึ่งคา ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากแบบทดสอบไดผานการประเมินความสอดคลอง 
ของคำถามกับวัตถุประสงค (Index of Congruence : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน พบวาดัชนีความสอดคลองอยู ระหวาง 
0.67-1.00 ดังนั้นจึงทำใหผูเรียนสามารถเขาใจและทำการทดสอบออกมาในเกณฑดี ซึ่งสอบคลองกับงานวิจัยของ ทรงยุทธ ตนวัน 

ที่ไดพัฒนาการพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครพบวา รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมี ประสิทธิภาพเทากับ หลังเรียน (x̄= 45.70,S.D.= 

0.46) ซึ่งมากกวากอนเรียน (x̄= 33.17,S.D.= 0.69) 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อการเรียนการสอนเสมือน จริง
รวมกับรูปแบบการเรียนรูแบบยอนกลับ มีคาเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.7 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.64 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 21.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.1 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรูแบบยอนกลับสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนไดผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญและการ ทดสอบ
หลายขั้นตอน ทำใหรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร ฟูใจ และ น้ำทิพย 
องอาจวาณิชย ที่ไดพัฒนาารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R รวมกับผังสัมพันธ ทางความหมาย เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวรรณคดี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามวิธีการสอนแบบ SQ4R รวมกับผัง สัมพันธทางความหมายเพื่อสงเสริมความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวรรณคดี สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด (x̅ = 4.54, S.D.=0.21) 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

1. ครูผู สอนสามารถนำกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู ที ่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางสื่อการเรียนรู เพื่อ
ประยุกตใชกับรายวิชาตางๆใหเหมาะสม และสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาได

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง รวมกับ
วิธีการสอนอื่น ๆ เชน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เปนตน

2. ควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนรูเสมือนจริงในรายวิชาอ่ืน ๆ
เอกสารอางอิง 

สิริภัทร เมืองแกว และกุลสิรินทรอภิรัตนวรเดช. (2561). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-book รายวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อนบาน(ภาษาจีน) สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. ศึกษาศาสตรสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ และอัครเดช พรหมชนะ. (2563). การพัฒนาการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสตบนโมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 โรงเรียน
พนมทวนชนูปถัมภ. ศึกษาศาสตรสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑจอน. (2560). การพัฒนาสื่อการสอนดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมี
ปฏิสัมพันธ เรื่อง ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6. คอมพิวเตอร
ศึกษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทรงยุทธ ตนวัน. (2562). การพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร  

นิภาพร ฟูใจ และ น้ำทิพย องอาจวาณิชย. (2563). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามวิธีการสอนแบบ SQ4R รวมกับผัง
สัมพันธทางความหมาย เพ่ือสงเสริมความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวรรณคดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

 1 ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การประยุกตใช Google Apps for Education เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูรวมกันแบบ
ออนไลน สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

นิลุบล ทองชัย* 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: nilubon.tongchai@ac.th

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกต Google Apps for Education ในการจัดทําหองเรียนและสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน จัดเก็บและปอนกลับผลการเรียนรู ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูใหผูเรียน พัฒนาหองเรียนออนไลนโดยใช Google 

Classroom และใชเครื่องมือ อาทิ Docs, Drives, Sheets, Forms เพื่อจัดทําใบงานและพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
สําหรับการเรียนการสอนหัวขอตางๆ กอนนําระบบไปใชจริงกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 23 คน ที่
ลงทะเบียนวิชาสถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร ขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจแสดงใหเห็นวา 
ผูเรียนสวนใหญเขาใชหองเรียนและสื่อที่ไดจัดเตรียมใหในระดับความถี่ที่คอนขางสูง โดยมีความรูสึกเชิงบวกตอการเรียนการสอน
รูปแบบนี้ โดยเลือกความรูสึก ‘ประทับใจ’ และ ‘ผอนคลาย’ เปนอันดับหนึ่ง โดยปราศจากความ ‘ตื่นกลัว’ ผูเรียน ‘พึงพอใจมาก’ 
ในทุกดานของการประเมิน ซึ่งประกอบดวย 1) สวนติดตอกับผูใช 2) ประสิทธิภาพและการทํางานของระบบ 3) การทํางานรวมกัน 

4) การสงขอมูลปอนกลับ และ 5) ภาพรวมการใชงานโมดูล และเม่ือดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูซึ่งพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยของการสอบหลังเรียน (32.57) กับกอนเรียน (23.64) พบวาผูเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน และเมื่อสังเกตจากการเรียนใน
หองและช้ินงานท่ีมอบหมาย พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึ้น มีการนําขอมูลที่ไดจากการปอนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไปปรับใช มีความกระตือรือรนในการทํางาน และมีความรับผิดชอบมากข้ึน จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาการเรียนการสอนใน
รูปแบบนี้ชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูรวมกันแบบออนไลน  

คําสําคัญ: ซอฟตแวรเพื่อการศึกษาของกูเกิ้ล กูเกิ้ลคลาสรูม การเรียนรูรวมกันแบบออนไลน เรียนรูรวมกัน เรียนออนไลน 
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Applying Google Apps for Education to Enhance an Achievement of 

Online Collaborative Learning for students from Computer Science 

Department, Kanchanaburi Rajabhat University. 

Nilubon Tongchai*  

Department of Computer Science, Kanchanaburi Rajabhat University 

*corresponding author: nilubon.tongchai@kru.ac.th

Abstract 

This research aimed to apply Google Apps for Education to manipulate online classroom and learning 

materials. Store and feedback results in order to improve learning achievement for learners. Developed online 

classrooms using Google Classroom together with tools such as Docs, Drives, Sheets, Forms to create assignment 

and workshops for learning the topics, and then applying to 23 computer science students, who registered in 

the architecture and computer components course. 

The results from the questionnaire showed that most students use the classroom and media quite 

often. They have positive feeling for this way of teaching by choosing 'impress' and 'relax' as the number one 

feeling in their mind without feeling 'panic'. Learners were 'very satisfied' in all aspects of the assessment which 

were 1) user interface, 2) system performance and functionality, 3) interoperability, 4) data feedback, and 5) 

module deployment overview. When focusing on the learning achievement, based on the comparison of the 

average score of the post-test (32.57%) and the pre-test (23.64%), the average score was increased. As observed 

results during classroom and assigned work, the results showed that learners have improved in a better way: 

could deployed the obtained information from both feedbacks and knowledge exchanges to improve learning, 

had passions more responsible for work, and basically could tell what they did or did not know from the test. 

As a result, it could be concluded that this type of learning materials enhanced the learning achievement of 

online collaborative learning.  

Keywords: Google Apps for Education, Google Classroom, Online Collaborative Learning, Collaborative Learning, 

Online Learning  

1. บทนํา
ปญหาการขาดแคลนครูในประเทศไทย นับวาเปนปญหาเรงดวนที่ตองไดรับการแกไขในอันดับตนๆ โดยเห็นไดจาก

มาตรการระยะยาว (2555-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการที่หนึ่งในน้ัน คือการนํานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีเขาใชในการเรียน
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การสอนมากขึ้นเพ่ือลดปญหาขาดแคลนครู อยางไรก็ตามการนําเทคโนโลยีมาใชงานเพื่อถายทอดความรู มีความจําเปนตองอยู
ภายใตการดูแลของครูหรือผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาและวิธีการสอน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556) แตปญหาที่พบในปจจุบันคือ 
ผูที่มีความชํานาญในแตละสาขามีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา นอกจากน้ีการเรียนการสอนในบางคร้ังผูเรียนไม
กลาแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผูสอน เนื่องจากเกรงกลัววาผูสอนตําหนิ หรือกลัวเสียหนา แตจะเลือกการถามเพ่ือนแทน ซึ่งไม
สามารถประกันไดวาคําตอบท่ีไดนั้นจะถูกตองเสมอไป (นิลุบล ทองชัย, 2554)  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดวาถาเราจัดหาพื้นท่ีออนไลนที่ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู ทํากิจกรรมตางๆ 
ไดอยางอิสระในระดับหนึ่ง ซึ่ง Google Classroom เปนหนึ่งในซอฟตแวรจัดการหองเรียนที่ไมตองเสียคาใชจายในการใชงาน มี
เครื่องมือเสริม อาทิ Docs, Slides, Sheets, Drives, Forms จัดอยูในกลุม Google Apps for Education ที่ชวยใหสามารถสราง
ช้ินงานออนไลนใหผูเรียนสามารถเขาถึงไดโดยไมจําเปนตองอยูในที่เดียวกัน รองรับการทํางานทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุม เสริมการ
เรียนการสอนในรูปแบบปกติ ชวยลดอุปสรรคในการทํางาน เวลา สถานท่ี และอุปกรณที่ใช (เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ และคณะ, 

2558) เมื่อนํามาใชเปนเครื่องมือรวมกับการเรียนรูในหองเรียน จะชวยเสริมใหผูสอนเขาใจพฤติกรรมของผูเรียน (นิลุบล ทองชัย, 

2556) ผูวิจัยเช่ือวาการประยุกตใชซอฟตแวร Google Apps for Education มาใชในการจัดการดานการศึกษา จะชวยใหผูเรียน
สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เพิ่มโอกาสทางการศึกษาของคนในชาติใหทัดเทียมกันแมอยูในพ้ืนท่ีหางไกล  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อสรางเครื่องมือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยประยุกตใช Google Apps for Education ในรายวิชา
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเครื่องมือจัดการเรียนการสอน 
2.3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรทั้งหมดที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หมูเรียน 591232501 ท่ีลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาสถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร และรวมกิจกรรมจนครบกระบวนการจํานวนท้ังสิ้น 22 คน 

3.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงไดเปน 3 สวน คือ 1) หองเรียนและสื่อการสอนออนไลนทีจัดทําขึ้นจาก Google Apps for 

Education 2) แบบประเมินผลความพึงพอใจใชหองเรียนและสื่อการสอนออนไลนในการเรียนการสอนรวมกับการเรียนปกติใน
หอง และ 3) แบบทดสอบเพ่ือวัดและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู รายละเอียดมีดังนี้ 

3.2.1 หองเรียนและส่ือการสอนออนไลนที่พัฒนาจาก Google Apps for Education  

ประยุกตใชซอฟตแวรในชุด Google Apps for Education เพื่อสรางหองเรียนออนไลนและสื่อสําหรับจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ทําการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ทั้งในหองเรียนจริงและมอบหมายงานผานหองเรียนออนไลน Google Classroom ซึ่งในหองเรียนนี้ ไดจัดทําและรวบรวมสื่อการ
เรียนจากแหลงตางๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้ง ไฟลสไลด คลิปวิดีโอ แบบทดสอบ แบบสอบถาม เอกสารสรุปประเด็นหลัก และไฟล
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งานที่มอบหมาย ที่พัฒนาจากเครื่องมือ Google Apps for Education เบื้องตนใหผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรที่เปนอาจารยใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบฟงกชันการทํางานและรูปแบบการนําเสนอ กอนนําไปทดสอบกับ
กลุมตัวอยาง  

3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความเห็นในการใชงานหองเรียนออนไลนผาน Google Classroom แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 

สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ ตอนที่ 2 สอบถามสถานะการเขาใชหองเรียนออนไลน ที่จัดทําขึ้น โดยใช Google Classroom 

และใชสื่อ Google Apps for Educations อื่นๆ และตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ตอการทํางานของระบบจัดการ
เรียนการสอนท่ีประยุกตใช Google Apps for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนรูรวมกันแบบออนไลน แบบสอบถาม
แบงหมวดหมูประเด็นขอคําถามเปน 5 ดาน ประกอบดวย 1) สวนติดตอกับผูใช 2) ประสิทธิภาพและการทํางานของระบบ 3) การ
ทํางานรวมกัน 4) การสงขอมูลปอนกลับ และ 5) ภาพรวมการใชงานโมดูล โดยใหประเมินแบบ Rating Scale 5 ระดับ โดย 1 คือ 
ระดับนอยท่ีสุด และ 5 คือ ระดับมากที่สุด และตอนที่ 4 เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ นํา
แบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญประเมิน นําขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินมาปรับแกแบบสอบถาม และนําไปใช ถามจริง จัดทํา
เอกสารแบบประเมินผลความพึงพอใจ ในรูปแบบของแบบประเมินออนไลน โดยใหผูใชทําหลังจากไดทดลองใชแหลงเรียนรู
ออนไลนเรียบรอยแลว 

3.2.3 แบบทดสอบและกิจกรรมเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นเพื่อวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนไป ทั้งในรูปแบบใบงาน กิจกรรมในหองเรียน การบาน 

แบบทดสอบยอย รวมถึงแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เริ่มจากศึกษาและกําหนดรูปแบบของขอสอบ หรือแบบทดสอบตางๆ 
เพื่อใหสามารถวัดผลผูเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคของการสอน จัดทําขอสอบแบบปรนัยเก่ียวกับเน้ือหาที่ไดเลือก ทดสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ นําขอสอบไปทดสอบ ปรับปรุงและเลือกขอสอบเพ่ือใชสําหรับเปนขอสอบวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน  จากนั้น
นําไปทดสอบการใชงานซอฟตแวรและสื่อการสอนแบบออนไลนโดยผูเช่ียวชาญ ที่มีความรูทางดานคอมพิวเตอรและเนื้อหาที่ใช
ทดสอบ กอนจะนําไปใชงานจริงกับกลุมตัวอยาง 

3.3 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บ และรวบรวม มาวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบอัตราสวนหาคาความคาดหวัง การ

แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ  

4. ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดประยุกตใช Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดานคอมพิวเตอร ผลลัพธจาก

การดําเนินงานมี 3 สวนดังนี้ คือ 1) หองเรียนออนไลนที่จัดการเรียนการสอนโดยประยุกตใช Google Apps for Education 2) 
ผลประเมินความพึงพอใจ และ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชหองเรียนออนไลนที่ประยุกตใช Google Apps for 

Education ที่เพ่ิมขึ้น สรุปไดดังนี้ 

4.1 เคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนโดยประยุกตใช Google Apps for Education 
จัดทําหองเรียนออนไลนโดยใช Google Classroom และจัดทําสื่อเสริมการเรียนรูและใบงาน พื้นที่สําหรับทํากิจกรรม

ตางๆ สําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Google Apps for Education อาทิ Docs, Sheets, Forms, Drives ในหนาของ Classroom 
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ที่ผูเรียนตองใชเปนพื้นท่ีหลักเพื่อศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู ประกอบดวยแถบเครื่องมือหลักๆ 3 สวน คือ 1) สตรีม (stream) 2) 
ผูคน (people) และ 3) เกี่ยวกับ (about) ซึ่งมีวัตถุประสงคของแตละพื้นท่ี ดังนี้ 

4.1.1 พ้ืนที่ในสวน ‘สตรีม’ 
ใชสําหรับโพสตกิจกรรมท่ีมีชวงเวลาเปนตัวกําหนด และมีหัวขอกิจกรรมที่ตองการ เปนตัวจัดหมวดหมู กิจกรรมทั้งหมด

ในสวนของ ‘สตรีม’ ที่ผูสอนสรางข้ึนสําหรับรายวิชานี้ ประกอบดวยหมวดหมูของกิจกรรมตอไปนี้ 1) การบาน-คนควากอนเรียน 2) 

การบาน –ออกขอสอบทายบท 3) กิจกรรมในหองเรียน 4) เช็คช่ือเขาช้ันเรียน 5) แบบทดสอบกอนเรียน 6) แบบทดสอบหลังเรียน 
7) การบานและงานท่ีมอบหมายใหไปจัดทํา

4.1.2 พ้ืนที่ในสวน ‘ผูคน’ 
สวนท่ีใหผูสอนไดเขาไปดูวา ผูเรียนเปนใคร และคลิกช่ือผูเรียนนั้นๆ เพื่อติดตามดูพฤติกรรมการเรียนและการสงงานของ

ผูเรียนแตละคน วามีผลการทํากิจกรรมเปนอยางไร เพื่อใหสงสัญญาณไปกระตุนเตือนไดถูกตองเหมาะสม สามารถเลือกกรองเพ่ือดู
ขอมูลเฉพาะที่ตองการได  

4.1.3 พ้ืนที่ในสวน ‘เกี่ยวกับ’  

ใชเพื่อสื่อสารสําหรับผูสอนสูผูเรียน เกี่ยวกับรายวิชาทั้งหมด ผูเรียนสามารถเขามาติดตามดูไดตลอดเวลา โดยขอมูลจะไม
เลื่อนหรือหายไปตามเวลา ประกอบดวย 1) ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับรายวิชา 2) บันทึกการสอนจัดทําเปน Google Docs และลิงก
ไปยังคําสั่งงานตางๆ ท่ีมอบหมาย 3) สไลด PowerPoint เนื้อหาท้ังหมดของรายวิชา 4) แบบทดสอบกอนและหลังเรียน จัดทําโดย 
Google Forms 5) เอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา 6) ไฟล .PDF ของตําราวิชาระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม (ผานการ
ประเมินเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ) 7) ลิงกของคลิปวิดีโอที่หามาจากแหลงตางๆ ท่ีมีความสอดคลองกับเนื้อหา 8) ขอมูล
คะแนนตลอดภาคการศึกษาจัดทําอยูในรูปแบบไฟล Google Sheets 

4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผูใช 

4.2.1 ขอมูลทั่วไป 
พบวา ผูทดลองใชระบบมีจํานวนทั้งสิ้น 23 คน เปนหญิง 6 คน (รอยละ 26.1) เปนชาย 17 คน (รอยละ 73.9) ทั้งหมด

เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ช้ันปท่ี 3 รหัส 591232501  

4.2.2 ขอมูลสถานะของการเขาใชหองเรียนออนไลน 
ที่จัดทําขึ้น โดยใช Google Classroom และใชสื่อ Google Apps for Educations อื่นๆ ในประเด็นอุปกรณที่ใชเขาถึง

หองเรียนออนไลน (เลือกไดมากกวา 1) ที่ พบวา ใชผานเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพามากท่ีสุด (รอยละ 100) รองลงมาคือ ใชงาน
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (รอยละ 95.6) โทรศัพทมือถือแบบสมารตโฟน (รอยละ 73.9) แท็บเล็ตและไอแพด (รอยละ 21.7)  

เมื่อพิจารณาขอมูลการเขาใชหองเรียนและสื่อการเรียนออนไลน พบวาผูเรียนสวนใหญมีความถี่ในการเขาใชดังนี้ 
1) เขาใชงานหองเรียนออนไลน (classroom) ที่จัดทําข้ึน 3-4 ครั้งตอสัปดาห (รอยละ 60.9)

2) ดูไฟล "เอกสาร มคอ. 3" 1-3 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 65.2)
3) ดูไฟล " ตํารา ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 7 บท" 4-6 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 39.1)
4) ดูไฟล "สไลดประกอบการเรียน 7 บท จัดทําเปนไฟล .PDF " 4-6 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 39.1)
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5) ดูไฟล "คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชา" 1-3 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 47.8)
6) ดไูฟล " บันทึกการสอน" 1-3 ครั้ง ตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 47.8)
7) ดไูฟล "รายละเอียดคะแนน นําเสนอผาน Google Sheets" 7 ครั้งข้ึนไป ตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 39.1)
8) ดูไฟล "การบานและงานท่ีมอบหมาย ผานชองทางการสั่งงาน" 7 ครั้งข้ึนไปตลอดภาคการศึกษา (รอยละ 52.2)

ขอมูลความรูสึกของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนผานหองเรียนออนไลน Google Classroom (เลือกไดมากกวา 1 

ขอ) แสดงใหเห็นวา ผูเรียนเลือกความรูสึก ‘ประทับใจ’ และ ‘ผอนคลาย’ มากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง (รอยละ 52.2) รองลงมาคือ ‘มี
ความสุข’ (รอยละ 47.8) ‘ตื่นเตน’ (รอยละ 39.1) ‘มั่นใจ’ แตไมมีใครที่เลือกขอ ‘ตื่นกลัว’ กับการเรียนการสอนในรูปแบบนี้  

4.2.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการทํางานของระบบจัดการเรียนการสอน 

แบบสอบถามแบงหมวดหมูประเด็นขอคําถามเปน 5 ดาน ไดผลการประเมินในระดับ ‘พึงพอใจมาก’ ในทุกประเด็นยอย
ของแตละดาน โดยมีผลการประเมินแสดงไวดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 รายละเอียดการประเมิน 5 ดานท่ีผูเรียนมีตอการทํางานของเครื่องมือจัดการเรียนการสอน 

รายละเอียดการประเมิน 5 ดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
1. สวนติดตอกับผูใช 4.30 0.74 พึงพอใจมาก 
2. ประสิทธิภาพและการทํางานของระบบ 4.19 0.84 พึงพอใจมาก 

3. การทํางานรวมกัน 4.24 0.90 พึงพอใจมาก 

4. การสงขอมูลปอนกลับ 4.21 0.83 พึงพอใจมาก 

5. ภาพรวมการใชงานโมดูล 4.23 0.87 พึงพอใจมาก 

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูจากแบบทดสอบ (Pre-test, Posttest) 50 ขอ 

ผูสอนไดใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ซึ่งจัดทําผาน Google Forms สามารถเขาไปดูผลคะแนนและผลปอนกลับ
วาทําผิดหรือถูกในขอใดบาง และใหทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหลังจากท่ีไดเรียนรูผานสื่อออนไลนท่ีจัดทําขึ้น มีนักศึกษารวม
กิจกรรมครบกระบวนการทั้งสิ้น 22 คน มีผลคะแนนสอบกอนเรียนเฉลี่ย 23.64 คะแนน มีผลคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย 32.64 
และมีผลตางระหวางคะแนนสอบหลังเรียนเทียบกับกอนเรียนเฉลี่ย 9.00 คะแนน (แสดงดังตารางที่ 2) หาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสันของคะแนนสอบกอนและหลังเรียนไดเทากับ .408, sig. (2-tailed) = .059  

ตารางที่ 2 รายละเอียดของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรยีน 

ตัวแปร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คะแนนสอบหลังเรียน 32.64 6.78 

คะแนนสอบกอนเรียน 23.64 5.31 

ผลตางคะแนนสอบ 9.00 6.69 
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4.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูจากการเรียนการสอนและชิ้นงาน (คะแนนระหวางภาคเรียน)  
จากการมอบหมายใหทําการบาน คนควา และทําแบบทดสอบในหองเรียน พบวา ผลงานของผูเรียนมีการประยุกตดีขึ้น 

ตัวอยางเชน 1) งาน Mind-map ทําไดดีขึ้น 2) ขอสอบอานรูเรื่องมากขึ้น ความกระตือรือรนในการทํางานสง โดยสงงานไดตาม
กําหนด ในบางช้ินงานผูเรียนแตละคนสามารถเขาไปประเมินและดูผลการประเมินวามีความหรือไม อยางไร จากใชการเรียนการ
สอนในรูปแบบนี้พบวา ผูเรียนจัดทําช้ินงานไดดีขึ้น สามารถตอยอดความรูจากแหลงอื่นที่มีประเด็นเนื้อหาสอดคลองมาจัดทํา
ช้ินงาน หลังการทําแบบทดสอบหลังเรียน ผูเรียนไดรับมอบหมายใหประเมินตนเองและสะทอนกลับผลการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อให
ผูสอนสามารถเสริมความรูในสวนท่ีผูเรียนตองการไดตรงจุด (Assess for learning) 

5. สรปุและอภิปรายผลการวิจัย
ปจจุบันสถาบันการศึกษาตางๆ สงเสริมใหใชการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเพื่อเสริมการเรียนการสอนแบบปกติ

มากข้ึน โดยใชเครื่องมือสําหรับการจัดพื้นท่ีและกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายท้ังแบบที่ใหใชฟรี และเสียคาใชจาย 
(นิลุบล ทองชัย , 2554; พิสุทธา อารีราษฎร , 2553; และ Nilubon Tongchai, 2016)  Google Classroom ซึ่งเปนหนึ่งใน
ซอฟตแวรในกลุม Google Apps for Education ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหครูไดใชสําหรับเปนพื้นที่ออนไลนเสริมการเรียนการสอนใน
รูปแบบปกติ ท่ีอาจมีปญหาเรื่องเวลา สถานที่ และอุปกรณที่ใช รวมท้ังการใหความชวยเหลือ ที่ไมตรงหรือมาไมทันความตองการ
ของผูเรียน ณ ขณะเวลานั้นๆ (เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ และคณะ, 2558; วรปภา อารีราษฎร และคณะ, 2560)  

เมื่อนําสื่อการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผานซอฟตแวรในกลุม Google Apps for Education มาใชเปนเครื่องมือรวมกับการ
เรียนรูในหองเรียน โดยใช Google Classroom เพื่อจัดทําหองเรียนออนไลน และ Google Apps for Education อื่นๆ เพื่อจัดทํา
สื่อการสอน พบวาเครื่องมือที่จัดทําขึ้นชวยเสริมใหผูสอนเขาใจพฤติกรรมของผูเรียน สามารถใหความชวยเหลือหรือเสริมแรงได
อยางทันทวงที ทําใหผูเรียนออนไดรับความสนใจถูกประเด็น ยืนยันไดจากขอมูลการใชงานและความพึงพอใจของผูใชงานที่แสดง
ใหเห็นวา 1) ผูเรียนรูสึก ‘ประทับใจ’ และ ‘ผอนคลาย’ มากท่ีสุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ‘มีความสุข’ ‘ตื่นเตน’ ‘มั่นใจ’ โดย
ทีไ่มมีใครที่เลือกความรูสึก ‘ตื่นกลัว’ กับการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ผูเรียนพึงพอใจทั้งในภาพรวมและรายประเด็นยอยของการ
ประเมินระบบการเรียนการสอนแบบออนไลนที่จัดทําขึ้นทั้ง 5 ดาน ในระดับ ประกอบดวย 1) ผลประเมินสวนติดตอกับผูใช  2) 

ดานประสิทธิภาพและการทํางานของระบบ 3) ดานการทํางานรวมกัน 4) ดานการสงขอมูลปอนกลับ และ 5) ดานภาพรวมการใช
งานโมดูล ‘พึงพอใจมาก’ ดวยคาเฉลี่ยระหวาง 4.19 ถึง 4.30  

ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรูที่ไดจากท้ังผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนกับกอนเรียนที่เพิ่มขึ้นเฉล่ีย 9.00 คะแนน
และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน .408 และ sig. (2-tailed) = .059 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนที่
เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลังจากท่ีไดเรียนรูผานเครื่องมือจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น รวมถึงสิ่งที่สังเกตไดจากการทํา
กิจกรรมตางๆ ในหองเรียนที่นําขอมูลจากสื่อที่พัฒนาจาก Google Apps for Education มาใชรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้ง
แบบท่ีใหคะแนนหรือประเมินโดยผูสอน หรือแบบท่ีทําโดยผูเรียนดวยกันเองในหองเรียนแบบทันทวงที พบวาชวยเปลี่ยนพฤติกรรม
การทํางานของผูเรียน ท้ังเรื่องของคุณภาพของช้ินงานท่ีดีขึ้น ผูเรียนมีความกระตือรือรนและรับผิดชอบมากข้ึน  

ขอมูลที่ไดจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้นโดยประยุกตใช Google Apps for 

Education ชวยเสริมการเรียนการสอนในหองเรียนแบบปกติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอมูลการเรียนที่ถูกจัดเก็บและนําเสนอ
ขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส ชวยใหสามารถปอนกลับผลการเรียนรูไดทันกับความตองการของผูใช อยางไรก็ตามผูเรียนจะประสบ
ความสําเรจ็ในการเรียนรูปแบบน้ีหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีจะประเมินตนเองและวางแผนการเรียนรู  โดยผูสอนเปน
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เพียงผูกระตุน สรางขอกําหนดในการเรียน และปอนกลับผลท่ีไดจากการทํากิจกรรมของผูเรียน  เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว (Nilubon Tongchai, 2016) 

6. ขอเสนอแนะการวิจัย

6.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
เครื่องมือแหลงเรียนรูออนไลนผาน Google Apps for Education ที่จะทําขึ้น เปนหองเรียนออนไลนสําหรับเสริม

กิจกรรมการเรียนการแบบสอนปกติ ซึ่งการปฏิสัมพันธหรือเรียนรูรวมกันจะเกิดข้ึนทั้งแบบพูดคุยในหองเรียนและผานการเห็น
ขอมูลปอนกลับจากจอคอมพิวเตอรดังนั้น การเรียนรูปแบบนี้จะไดผลดีก็ตอเมื่อ เรียนรวมกันในหองแบบมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ไม
จํากัดแพลตฟอรมวาตองเปนแบบใดแบบหนึ่ง (คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ โนตบุก แท็บเล็ต หรือ สมารตโฟน) ขอเพียงสามารถเปด
อานขอมูล และพิมพขอความโตตอบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ เวลานั้นๆ 

6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

นําไปทดลองใชกับการเรียนการสอนเรียนในรายวิชาสถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี ในภาคการศึกษาถัดไป ขยายผลไปยังผูสอนในมหาวิทยาลัยอื่นท่ีมีความสนใจการเรียนการสอนรูปแบบนี้ หรืออาจ
ปรับใชกับรายวิชาอ่ืนๆ ที่มีบริบทคลายคลึงกัน เพื่อดูความสอดคลองของขอมูล รวมถึงนําเครื่องมือหรือสื่อออนไลนอ่ืนๆ ท่ีทํางาน
รวมกับ Google Apps for Education มาปรับใชเพื่อจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่นาสนใจย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เร่ืองการเขียน
โปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

1ปยะพงศ บุญวงษ และ ภานวุัฒน ศรีไชยเลิศ2 

12สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
604145028@webmail.npru.ac.th และ panuwat.edu@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ 
เรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 2) หาคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ  กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองในครั้งนี้ประเมินดาน
กลุมผูเช่ียวชาญ 3 ดาน คือ 1) ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 2) ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบการเรียน 3) ผูเช่ียวชาญดานการ
พัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1 ) แบบประเมิน
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่อง การทํางานของ Kid-Bright ตัวแปรใน
โปรแกรม Kid-Bright IDE และโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง 2) แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบฝกทักษะ 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรู
แบบฝกทักษะ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม Kid-Bright IDE เบื้องตน จํานวน 3 บท ประกอบดวย บทท่ี 1 เรื่องการทํางาน
ของ Kid-Bright บทท่ี 2 เรื่องตัวแปรในโปรแกรม Kid-Bright IDE และบทที่ 3 เรื่องโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง 2) สื่อที่สรางขึ้นมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก (X = 4.65, S.D. = 0.05) 

คําสําคัญ : กระบวนการเรยีนรูแบบฝกทักษะ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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Development of computer assisted instruction According to the skill training 
learning process Subject Introduction to Kidbright IDE Programming in 

Mathayom 1 Kamphaeng Saen Wittaya School 

Piyaphong Boonwong1 and Panuwat Srichailard2 

12Department of Computer Studies Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom 

Rajabhat University 

604145028@webmail.npru.ac.th and panuwat.edu@gmail.com 

Abstract 

 This purpose of this research were 1) develop computer-assisted lessons based on the skills 

training process. Basic Kidbright IDE programming in grade 1 Kamphaeng Saen Witthaya School 2) find the 

quality of computer-assisted lessons based on the skill training process. The target audience used in this 

experiment evaluated a group of 3 experts: 1) design experts 2) learning model experts 3) media 

development experts, which were acquired by selecting 5 specific people. The results showed that 1) the 

media of computer-assisted lessons followed the learning process in the basic Kid-Bright IDE programming 

course. Chapter 1: How Kid-Bright Works Chapter 2: Variables in Kid-Bright IDE program and Chapter 3: 

Command Set Builder 2) The generated media is of very good quality. (X = 4.65, S.D. = 0.05) 

Keywords : according to the skill training learning process, computer assisted instruction lesson 
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1.บทนํา 
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอการดํา

ชีวิตอยางมากมาย ทั้งวิธีการและวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใหดียิ่งขึ้น นอกจากน้ีมนุษยยังใช 
ความรูทางวิทยาศาสตร คิดคน ประดิษฐ เปนเครื่องมือที่ ใชงานในชีวิตประจําวัน เพื่ออํานวยความสะดวก สบายตอการ
ดํารงชีวิต  

ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  กลุมงานอาชีพและเทคโนโลยีกําหนดให
ใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน อยางมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ โดย
กําหนดใหนักเรียนสรางช้ินงานอยางสรางสรรค รวมท้ังมีความ ยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและ 
ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีโดยให เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูแหลงการเรียนรูทุกประเภทรวมทั้งจากเครือขาย
การเรียนรูตางๆท่ีมีอยูในทองถิ่น ชุมชนและแหลงอื่นๆ เนนสื่อที่ผูเรียนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง ลักษณะของสื่อ
การเรียนรูที่จะ นํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ  

ซึ่งสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงายและรวดเร็วขึ้น รวมท้ัง กระตุนใหผูเรียน
รูจักการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อให การใชสื่อการเรียนรูเปนไปตาม
แนวการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

จากการสอบถามความคิดเห็นจากครูผูสอนในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright 

IDE เบื้องตน พบวา ยังขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนท่ีนาสนใจ สื่อประกอบการ สอนที่เปนของจริงที่มีปริมาณนอยอีกทั้ง
ไมสามารถนําอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานอยูมาใชประกอบการ  สอนได เนื่องจากอุปกรณนั้นๆมีความจําเปนที่
จะตองใชงานอยูตลอด และอาจมีความเสียหายเกิดขึ้น จึงทําใหเด็กนักเรียนสวน หนึ่งไมสามารถเขาใจลักษณะของอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางชัดเจนในปญหาดังกลาวมานี้เปนตนเหตุที่ทําใหเด็ก นักเรียนไมสามารถสรางองคความรูขึ้นมาได
เพราะขาดการไดเห็นอยางชัดเจนวาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีลักษณะเปนอยางไร 

Kid-Bright เปนบอรดสงเสริมการเรียนรูพื้นฐานของการเขียนโคด หรือการเขียนโปรแกรม ที่มีจุดเริ่มตนจาก
โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดมุงหมายในการพัฒนาศักยภาพ 
ระหวางความคิดเชิงตรรกะ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ในลักษณะการเรียนรูแบบ learn and play บอรด Kid-Bright 

(daow, 2561) การเขียนโปรแกรมเพื่อใหบอรด Kid-Bright ทํางาน สามารถทําไดดวยโปรแกรม Kidbright IDE ซึ่งเปน
โปรแกรมที่ถูกพัฒนาข้ึนมา เพื่อใหผูเรียนสามารถเขียนโปรแกรม ไดงายมากขึ้น ดวยวิธีการชุดคําสั่งแบบ block-structured 

programming ซึ่งเปนการเขียนโปรแกรมโดยการลากรูปกลองคําสั่งพื้นฐานมาวางตอกัน เพื่อทําการเช่ือมโยงคําสั่ง เหลาน้ัน
ขึ้นมาเปนโปรแกรม จากนั้น Kidbright IDE จะทําการแปลงโปรแกรมและสงโปรแกรมดังกลาวไปยัง บอรด Kid-Bright เพื่อให
มันทํางานตามชุดคําสั่งท่ีเราไดออกแบบไว 

จากปญหาและความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เหมาะสมกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได
กําหนดใหผูเรียนใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทําในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ของผูเรียน และยังเปนการเสริมสรางจินตนาการของ
ผูเรียนอีกดวย 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม 

Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
2.2 หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ ที่พัฒนาข้ึน 
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3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1.1 แบบวิธีการสอนแบบฝกทักษะ 
บุญนํา เกษี (2556) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกเปนสื่อการเรียนการสอนที่สรางขึ้น

เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในแบบฝกนั้นจะครอบคลุม
เนื้อหาท่ีเรียนไปแลว ทําใหนักเรียนมีความรู และทักษะมากข้ึน และทําใหผูเรียนมองเห็นความกาวหนาจากผลการเรียนรูของ
ตนเองได 

คณิศร ศรีประไพ (2555) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะไววาแบบฝก แบบฝกหัด หรือชุดการฝก เปน
คําที่มีความหมายคลายคลึงกัน คืองานหรือกิจกรรมทีผูสอน มอบหมายใหผูเรียนกระทําเพื่อฝกทักษะและทบทวนความรู ที่ได
เรียนไปแลวใหเกิดความชํานาญถูกตอง คลองแคลว จนสามารถนําความรูไปแกปญหาไดโดยอัตโนมัติ 

ปราณี จิณฤทธิ์ (2552) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะไววา แบบฝกหมายถึงงานท่ีครูมอบหมายให
นักเรียนทําดวยตนเองภายหลังจากไดเรียนบทเรียน เพื่อเปนการทบทวน และฝกทักษะในเรื่องที่เรียนผานมาแลว 

ดังนั้น สรุปไดวาแบบฝกทักษะจึงเปน เครื่องมือท่ีชวยพัฒนาทักษะในเรื่องการเรียนรูใหมากขึ้น โดยอาศัย
การฝกฝนดวยตัวเอง การสรางแบบฝกทกัษะจะตองเปนการเสริมทักษะพ้ืนฐานโดยกําหนดให ผูเรียนฝกฝนเรียงลําดับจากงาย
ไปยาก ปริมาณของเนื้อหาตองเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบ และพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ที่เรียนไปแลว เพื่อนําไปใชใน การแกปญหาและผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวยตนเองได ทําใหเกิดทักษะ  

ความรู ความเขาใจ ความชํานาญในเนื้อหาท่ีผูเรียนไดเรียนไปแลว  

3.1.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา บทเรียน คอมพิวเตอร
ชวยสอน คือ บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีถูกจัดไวอยางเปนระบบและมีแบบแผน  โดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอ
และจัดการเพื่อใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของตนเอง โดยผูเรียนไมจําเปนตองมี
ทักษะและประสบการณดานการใชคอมพิวเตอรมากอนก็ สามารถเรียนรูได 

ณัฐกร สงคราม (2552) ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา คือ การนําคอมพิวเตอรมาเปน
เครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตัวเองและเกิด  การเรียนรูในโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนประกอบดวย เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียงเพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียน 

ดังนั้น สรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ คือการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือชวยครูในการจัดการ
เรียนการสอนดวยวิธีการเขียนโปรแกรม มีรูปแบบตัวหนังสือ สีและ ภาพกราฟกสวยงาม ผูเรียนสามารถท่ีจะเรียนรูไดดวย
ตัวเองตามคําแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอน รวมทั้งมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหกับผูเรียน 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการ

เรียนรูแบบฝกทักษะ  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

 4.1 การศึกษาและรวบรวมขอมลู 

ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ในการเก็บ
ขอมูล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจ และวิเคราะหความตองการใชบทเรียน ในเบื้องตนสอบถาม ขอมูลจากคุณ
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ครูผูสอนท่ีสอนเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ศึกษารูปแบบการสอนแบบฝก
ทักษะ จากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการศึกษาเอกสารตําราเรียน แผนการสอน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ตลอดจนทําการวิเคราะหความพรอมของเทคโนโลยีในการสอน และกําหนดเน้ือหาของ บทเรียน ซึ่งเนื้อหาประกอบดวยเร่ือง 
การทํางานของ Kid-Bright ตัวแปรในโปรแกรม Kidbright IDE และโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง เมื่อไดผลจากการศึกษา และ
วิเคราะหขอมูลแลว ไดทาํการออกแบบเทคนิคการนําเสนอสื่อดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดรูปแบบ บทเรียนเพื่อ
เปนตนแบบ เชน การแบงพื้นที่หนาจอ รูปแบบ ขนาด ภาพและสีของตัวอักษร ออกแบบในสวนของแบบทดสอบ  กอนเรียน
และหลังเรียนจํานวน 20 ขอ 

 4.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE 

เบื้องตนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ผูวิจัยใชวิธีการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE MODEL (สุภณิดา 
ปุสุรินทรคํา, 2549) โดยมี ขั้นตอนการพัฒนา ดังนี ้

4.2.1 Analysis ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห  
    4.2.1.1 เนื้อหาที่ประกอบดวย 1) เครื่องคอมพิวเตอร 2) อุปกรณเช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 3) 

อุปกรณคอมพิวเตอร  
    4.2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

    4.2.1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคแบบฝกทักษะ (สําลี รักสุทธี, ม.ป.ป) ประกอบดวย 6 
ขอดังนี ้

1) มีคําสั่งชัดเจน เขาใจ เหมาะสมกับวัยเด็ก
2) มีตัวอยางประกอบ ตัวอยางที่ดีควรใหผูเรียนเกิดความคิดหลาย ๆ แนวคิด
3) มีตัวอยางประกอบเพื่อดึงดุดความสนใจและสื่อความหมาย
4) มีเนื้อที่สําหรับเขียน เวนใหมีขนาดเหมาะสมกับคํา ที่นักเรียนตองการเขียน
5) การวางรูปแบบที่ด ีจะทําใหเกิดความเรียบรอยสวยงามและประหยัด
6) ควรบันทึกวิธีการสอนที่สอดคลองกับจุดมุงหมายของแบบฝกไวในคูมือ

    4.2.1.4 แผนการจัดการเรียนรู เปนแผนการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบฝกทักษะ โดย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน 

    4.2.1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียนผูวิจัยเลือกใช Adobe Flash ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่
เอาไวใชสรางเน้ือหาเก่ียวกับแอนิเมชัน ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีทําใหเว็บบราวเซอรสามารถแสดง ตัวเองได ซึ่งมีความสามารถใน
การรองรับภาพแบบเวคเตอรและภาพแบบราสเตอร และมีภาษาสคริปต ที่เอาไวใชเขียนโดยเฉพาะเรียกวา แอ็กชันสคริปต 
(ActionScript) และยังสามารถเลนเสียงและวิดีโอ แบบสเตริโอได 

4.2.2 Design ขั้นตอนการออกแบบ  

    4.2.2.1 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดท่ีใชในการนําเสนอเน้ือหาตางๆเชน ภาพ เสียง 
ขอความ และ ภาพเคลื่อนไหว และสวนของแบบทดสอบ  

    4.2.2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน เปนจํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ เสนอผูเช่ียวชาญเพื่อหาดัชนีความ 

สอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC)  
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4.2.3 Development พฒันาบทเรียนตามรูปแบบท่ีไดออกแบบไว โดยเร่ิมตนการพัฒนาจาก 

    4.2.3.1 สอบถามถึงปญหาการสอนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมที่ครูผูสอนเคยพบเจอ แลวถามถึง
ความตองการจากครูผูสอนวาตองการสื่อแบบไหน 

    4.2.3.2 กําหนดรูปแบบของการออกแบบสื่อ โดยใช Canva ในการวางรูปแบบสื่อที่เราจะพัฒนาข้ึน 
เพื่อท่ีใหงายตอการปรับเปลี่ยนหรือแกไขจุดตางๆ 

    4.2.3.3 เริ่มตนการทําสื่อ โดยใช  Adobe Flash ตามที่ไดออกแบบไวใน Canva 

4.2.4 Implementation  

    4.2.4.1 นาํแบบทดสอบจาํนวน 20 ขอ ไปหา IOC 

    4.2.4.2 นําสื่อที่พัฒนาข้ึน ไปประเมินโดยผูเชียวชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินทั้งหมด 3 ดาน ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียน ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาสื่อ 

4.2.5 Evaluation นําขอมูลที่ไดจากการประเมินวิเคราะหดวยคาทางสถิติ (X, S.D.) หาคาคุณภาพสื่อและ
นําขอเสนอจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขสื่อ 

5.ผลการวิจัย 
จากการ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม 

Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับ ดังน้ี 

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม 
Kidbright IDE เบ้ืองตน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จํานวน 3 บท ประกอบดวย บทท่ี 1 เรื่อง
การทํางานของ Kid-Bright บทที่ 2 เรื่องตัวแปรในโปรแกรม Kid-Bright IDE และบทที่ 3 เรื่องโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง ดังภาพ
ที่ 1-5 
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ภาพท่ี 1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก 
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ภาพท่ี 3 บทที่ 1 เรื่องการทํางานของ KidBright 

ภาพท่ี 4 บทที่ 2 เรื่องโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง 
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ภาพท่ี 5 บทที่ 3 เรือ่งตัวแปรในโปรแกรม KidBright IDE 

5.2 ผลการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียน
โปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคณุภาพส่ือ 
X S.D. 

1. ดานเนื้อหา 4.56 0.22 ดีมาก 

2. ดานกราฟกและการออกแบบ 4.66 0.25 ดีมาก 

3. ดานเทคนิค 4.73 0.32 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.65 0.05 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญที่ประเมินหาคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความคิดเหน็ตอบทเรียน
โดยรวมมีคณุภาพของสื่ออยูในระดับดีมาก (X = 4.65, S.D. = 0.05) 

6. สรปุผลการวิจัย
 6.1 ไดสื่อ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม 
Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท มีคลิปเกี่ยวกับ
เนื้อหาของแตละบทอยูชวงทายของบทเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาไปเรียนเองแลวเขาใจงายยิ่งขึ้น และมีแบบทดสอบให
ทํา จํานวน 20 ขอ  
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 6.2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียน
โปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อยูในระดับดีมาก (X = 4.65, 

S.D. = 0.05) 

7. อธปิรายผลการวิจัย
 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรม 
Kidbright IDE เบ้ืองตน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ไดสื่อเรื่องการเขียนโปรแกรม Kidbright 

IDE เบื้องตน ผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท ไดแก บทที่ 1 เรื่องการทํางานของ Kid-Bright บทท่ี 2 เรื่องตัวแปรในโปรแกรม 
Kid-Bright IDE และบทที่ 3 เรื่องโปรแกรมสรางชุดคําสั่ง มีคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาของแตละบทอยูชวงทายของบทเรียน เพื่อให
นักเรียนสามารถเขาไปเรียนเองแลวเขาใจงายยิ่งขึ้น และมีแบบทดสอบใหทําจํานวน 20 ขอ 
 7.2 การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ เรื่องการเขียน
โปรแกรม Kidbright IDE เบื้องตน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ผลการประเมินของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม Kid-Bright IDE เบื้องตน อยูใน
ระดับดีมาก (X = 4.65, S.D. = 0.05) 

8. ขอเสนอแนะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามกระบวนการเรียนรูแบบฝกทักษะ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม Kid-Bright IDE 

เบื้องตน ดึงดูดความสนใจนักเรียนไดได เหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาในรายวิชาอื่นตอไป ขอจํากัดในการจัดการเรียนรูดวยสื่อ
รูปแบบนี้จะตองอาศัยเทคโนโลยี และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
ที่ใชประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นผูใชควรตองวิเคราะหถึงความพรอมทางดานเทคโนโลยีควบคูกันไปดวย 
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การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่6 

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 

กชกร ดีชัยยะ1 และ ภานุวัฒน ศรไีชยเลิศ2 
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Kotchakorn.k27@gmail.com, and panuwat.edu@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัด
ประทุมคณาวาส 2) หาคุณภาพของสื่อเสมือนจริง (AR) รวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ที่พัฒนาขึ้น กลุมเปาหมายท่ีใชในการ วิจัยครั้งนี้ คือ กลุม
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ดาน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2) ผูเช่ียวชาญดานบทเรียนและเน้ือหา 3) ผูเช่ียวชาญดานการ
พัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 5 ทาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปดวย 1) แบบประเมิน
คุณภาพสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA 

MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 2) แผนการจัดกิจกรรม
การสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ไดสื่อ
การเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เร่ืองรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 2) สื่อที่สรางข้ึนมีคุณภาพอยูใน
ระดับดีมาก (X = 4.78, S.D. = 0.10) 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, รางกายของเรา, วิทยาศาสตร 
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Abstract 
This research aims to 1) develop Augmented Reality about our body Using the CIPPA MODEL in the science 

courses Of the sixth grade students at Wat Pratumkhanawas Municipality School 2) find the quality of 

Augmented Reality The developed target groups for this research were 1) experts in design, 2) lesson and 

content specialist, 3) media development specialist. Which was obtained by selecting a specific number of 5 

people. The tools used in this research include 1) the quality assessment of Augmented Reality The 

development of Augmented Reality about our body Using the CIPPA MODEL on science courses for grade 6 

students Wat Pratumkhanawat Municipal School 2) CIPPA Model Teaching Activity Plan (CIPPA MODEL) 3) 

Student Achievement Test The results of the research showed that 1) received a Augmented Reality about 

our body. Using the CIPPA MODEL in the science courses. Of the 6th grade students at Wat Pratumkhanawas 

Municipality School 2) The generated media perfrmace is at the highest level (X = 4.78, S.D. = 0.10) 

Keywords: Augmented Reality, Our body, Science 
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1. บทนํา
ในปจจุบันพบวาการพัฒนาแนวทางวิธีการเรียนการสอน เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู

และใหความสนใจกับการเรียน เปนการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน และการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตลอดจนการ
เสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ปจจุบันวิวัฒนาการของโลก ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตลอดเวลาทุกประเทศอยู ทามกลางการเปลี่ยนแปลงแมแตประเทศไทยเรา ดังนั้นเพื่อใหสังคมได
กาวทันโลก ที่มีการ เปลี่ยนแปลงประกอบกับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเสรี เราจึงตองมีการปรับเปลี่ยน  แนวคิด
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ ซึ่งหนึ่งในน้ันก็คือการพัฒนาเร่ือง  การศึกษา เพื่อใหเยาวชนของชาติไดมี
ความใฝรู ใฝเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเปนคนยุคใหมกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและรองรับกับอนาคต 
การศึกษาเปนพื้นฐาน ที่ชวยให คุณภาพชีวิตของบุคลากร ไดมีการปรับตัว เพื่อเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ (สุภาภรณ เผนโผน, 2561) 
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตมนุษยของทุกคน

ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวันและในการงานอาชีพตาง ๆเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนผลผลิตตางๆใชเพื่ออํานวยความสะดวก
ในชีวิตและในการทํางานลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่น ๆ ความรู
วิทยาศาสตร ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมากในทางกลับกัน เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากท่ีจะใหมีการศึกษาคนควา
ความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากข้ึนอยางไมหยุดย้ัง วิทยาศาสตรทําใหคนได พัฒนาท้ังความรู ความคิด มีความสามารถในการ
แกไขงานไดอยางเปนระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ ,  2553: หนา56) วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซึ่งเปน
สังคมแหงความรู (Knowledge based society) ทุกคนจึง จําเปนที่จะไดรับการพัฒนาใหความรูทางวิทยาศาสตร และนํา
ความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค อยางมี คุณธรรม ความรูวิทยาศาสตรยังชวยเพ่ิมขีดความสามารถ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจสามารถแขงขันกับนานาประเทศ และดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุข (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ สุกรี 
รอดโพธ์ิทอง และคณะ, 2544)  

เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง AR (Augmented reality) เปนเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแหงความจริง (Real) เขากับ
โลก เสมือน (Virtual) โดยผานทางอุปกรณเว็บแคม, กลองในโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือคอมพิวเตอร รวมกับการใชซอฟทแวร
ตาง ๆ ซึ่งจะทําใหภาพที่เห็นในจอภาพจะเปนวัตถุ (object) อาทิ คน สัตว สิ่งของ เปนลักษณะ 3 มิติ ซึ่งมีมุมมองถึง 360 

องศา ฉะนัน้เทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สามารถทําใหผูใชเห็นภาพเสมือนจริงไดรอบดาน 360 องศา โดยท่ีผูใชไมจําเปนตองไป
ยัง สถานท่ีจริง เทคโนโลยีมิติเสมือนจริงจัดเปนแขนงหนึ่งของงานวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร วาดวยการเพ่ิมภาพเสมือน
ของ โมเดลสามมิติที่สรางจากคอมพิวเตอรลงไปในภาพท่ีถายมาจากกลองวิดีโอ เว็บแคม หรือกลองในโทรศัพทเคลื่อนที่ แบบ
เฟรม ตอเฟรม ดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟก แตดวยขอจํากัดทางเทคโนโลยีจึงยังไมแพรหลาย แตปจจุบัน
เทคโนโลยี โทรศัพทเคลื่อนที่และการสื่อสารขอมูลไรสาย รวมทั้งการประมวลผลตาง ๆ มีความรวดเร็วขึ้นและราคาถูก จึงทํา
ใหอุปกรณ เคลื่อนที่ ที่มีความสามารถทําการติดตั้งแอปพลิเคชันเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง จึงทําใหสามารถดาวนโหลดมาใช
งานไดงาย ในอนาคตแอปพลิเคชันที่ใชเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงจะถูกพัฒนาไปอยางกวางไกล โดยสามารถนํามาประยุกตใช
งานไดกวางขวาง หลากหลาย ทั้งดานอุตสาหกรรม การทหาร การแพทย การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และการศึกษา  

ในปจจุบันเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง สามารถนํามาพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือชวยเสริมสรางการเรียนรูของเด็กอายุ ตั้งแต 4 - 10 

ป โดยนําเทคโนโลยีมิติเสมือนจริงสรางเปนโมเดล 3 มิติ ประกอบดวย ภาพ เสียง และขอความ เพื่อใหเด็กได ศึกษาเรียนรู
ผานเทคโนโลยีที่เสมือนจริงบนอุปกรณเคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อกระตุนการเรียนรูและชวย เสริมสราง
การเรียนรูที่แตกตางจากหนังสือการตูนธรรมดา (เกวลี ผาใต, 2561)   
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จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาของนักเรียนท่ีไมคอยจะสนใจกับเนื้อหาหรือสื่อการสอนทั่วไป
เทาท่ีควร ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) รวมกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA MODEL) ขึ้น เพื่อชวยใหเกิดประโยชนกับนักเรียนอยางสูงสุด 

2. วัตถุประสงค
2.1  พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา

(CIPPA MODEL) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 

2.2  หาคุณภาพของสื่อเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA 

MODEL) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ที่พัฒนาข้ึน 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ

3.1.1  เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง Augmented Reality (AR) 
เทคโนโลยี AR ยอมาจากคําวา (Augmented Reality) สําหรับประเทศไทยพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน 

ไดบัญญัติศัพทคําวา Augmented Reality เปนภาษาไทยวา “ความเปนจริงเสริม” (สํานักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2544) 

นอกจากน้ียังมีนักวิชาการไดเรียกช่ือไวแตกตางกัน ดังนี้ 
รักษพล ธนานุวงศ (2556) กลาวถึงเทคโนโลยี AR วาเปนเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (Real world) 

เขากับโลกเสมือน (Virtual world) โดยใชวิธีซอนภาพสามมิติที่อยูในโลกเสมือนไปอยูบนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเปน
จริง ผานกลองดิจิทัล เว็บแคม หรืออุปกรณอื่น ๆ และใหผลการแสดงภาพ ณ เวลาจริง (Real time)  

เกรียงไกร พละสนธิ (2559) กลาววา เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality) หรือ AR เปน
ประเภทหน่ึงของเทคโนโลยีความจริงเสมือนท่ีผสมผสานโลกของความจริง (Real world) เขากับโลกเสมือน (Virtual world) โดย
ใชวิธีซอนภาพสามมิติที่อยูในโลกเสมือนไปอยูบนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเปนจริ ง เพื่อสรางสิ่งที่เสมือนจริงใหกับผูใช
แบบเฟรมตอเฟรมดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟก โดยใชวิธีซอนภาพ สามมิติที่อยูในโลกเสมือนไปอยูบนภาพท่ีเห็นจริง ๆ 
ในโลกของความเปนจริง 

พนิดา ตันศิริ (2553) กลาววา AR Code เปนเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการนําระบบ ความจริงเสมือนมา
ผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสรางสิ่งที่เสมือนจริงใหกับผูใชและเปนนวัตกรรมหรือ  เทคโนโลยี วาดวยการเพ่ิมภาพเสมือนของ
โมเดลสามมิติที่สรางจากคอมพิวเตอรลงไปในภาพท่ีถายมา จากกลองวิดีโอ เว็บแคม หรือกลองในโทรศัพทมือถือ แบบเฟรมตอ
เฟรม ดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟก  

ชุติสันต เกิดวิบูลยเวช (2554) ที่กลาววา AR Code ก็คือเทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือนเขาไปในโลกจริง 
เพื่อทําใหเห็นภาพสามมิติในหนาจอโดยท่ีมีองคประกอบของสิ่งแวดลอมจริง 

วศกร เพ็ชรชวย (2557) ที่กลาวไดอยางนาสนใจวา เทคโนโลยีความจริงเสมือน เปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานเอา
โลกความจริงและโลกเสมือนท่ีสรางข้ึนจากคอมพิวเตอร มาผสานเขา ดวยกันผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอตาง ๆ เชนกลอง
วิดีโอ เว็บแคม หรือกลองใน โทรศัพทมือถือ เปนระบบซ่ึงชวยเพิ่มเติมขอมูลตาง ๆ ใหกับผูใชงานท้ังในรูปแบบของตัวหนังสือ 

ภาพกราฟก และภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถนําเสนอสภาพแวดลอมจําลองไดทันที  
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Santiago and Banner (2010) กลาววา เทคโนโลยีเสมือนจริงเปนการเห็นภาพ องคประกอบสามมิติรวมกับ
สิ่งแวดลอมท่ีเปนจริง เมื่อคอมพิวเตอรอานคาของรูปภาพหรือมารคเกอรที่กําหนดไว 

3.1.2  การจัดการเรียนรูโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) 

ทิศนา แขมมณี (2545 : 14) กลาววา การเรียนการสอนแบบซิปปา เปนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รูปแบบหนึ่งท่ีไดรับความสนใจและมีนักการศึกษาใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนการสอนแบบซิป
ปา ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษร  คือ 

 C หมายถึง Construct คอืการใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาขอมูลทํา
ความเขาใจ คิดวิเคราะห ตีความ แปลความ สรางความหมาย สังเคราะหขอมูลและสรุปขอความ 

I  หมายถึง Interaction คือ การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากกันแลกเปลี่ยนขอมูล
ความคิดและประสบการณแกกันและกัน 

          P  หมายถึง Participation คือการใหผูเรียนมีบทบาท มีสวนรวมในการเรียนรูมากท่ีสุด 

       P หมายถึง Process หรือ Product คือการใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการควบคูไปกับผลงาน 
ขอความท่ีสรุปได 

        A หมายถึง Application คือการใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” ซึ่งสามารถใชวิธีการและกระบวนการหลากหลายซึ่งอาจจัดเปนแบบ
แผนไดหลายรูปแบบแตในท่ีนี้ขอเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยไดมีการนําไปทดลองใชแลวไดผลดีประกอบดวย 

ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรียนรู 7 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิมเปนข้ันตอนการดึงความรูเดิมของผูเรียนที่จะเรียนเพ่ือชวยใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมของตนซ่ึงครูผูสอนอาจใชวิธีการตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหมเปนขั้นตอนการแสวงหาขอมูลความรูใหมของผูเรียนจากแหลงขอมูล
หรือแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาใหผูเรียนหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับ แหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไป
แสวงหาได  

ขั้นที่ 3 การศึกษาทําความเขาใจ/ความรูใหมและเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมเปนข้ันตอนที่ผูเรียน
จะตองศึกษาและทําความเขาใจกับขอมูล/ความรูที่หามาได ผูเรียนจะตองสราง 25 ความหมายของขอมูล/ ประสบการณ
ใหมๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ ดวยตนเอง เชน ใชกระบวนการคิด และกระบวนการกลุมในการอภิปรายและสรุปความ
เขาใจเกี่ยวกบขอมูลนัน้ ๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการเช่ือมโยงกบความรูเดิม 

ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม เปนขั้นที่ผูเรียนอาศัยกลุมเปน เครื่องมือในการ
ตรวจสอบความรูความเขาใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรูความเขาใจของตนให กวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดแบงปน
ความรูความเขาใจของตนแกผูอื่นและไดรับประโยชนจาก ความรู ความเขาใจของผูอื่นไปพรอม ๆ กัน  

ขั้นที่ 5 การสรุปจัดระเบียบความรู และวิเคราะหกระบวนการเรียนรูเปนขั้นตอน การสรุปความรูที่
ไดรับท้ังหมดทัง้ความรูเดิมและความรูใหม และจัดสิ่งที่เรียนใหเปนระบบ ระเบียบเพ่ือชวยใหผูเรียนจดจําสิ่งที่เรียนรูได
งาย รวมทั้งวิเคราะหกระบวนการเรียนรูทั้งหลายที่เกิดขึ้น  

ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและ/ หรือแสดงผลงาน เปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงผล งานการสราง
ความรูของตนใหผูอื่นรับรู เปนการชวยใหผูเรียนไดตอกยํา้หรือตรวจสอบความเขาใจ ของตนและชวยสงเสริมใหผูเรียนใช
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ความคิดสรางสรรค แตหากตองมีการปฏิบัติตามขอความรูที่ไดขั้นนี้จะเปนขั้นตอนปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได
ปฏิบัติดวย  

ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู เปนขั้นของการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการนําความรู ความเขาใจ
ของตนไปใชในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายเพ่ือเพิ่มความชํานาญ ความเขาใจ  ความสามารถในการแกปญหาและ
ความจําในเรื่องนัน้ ๆ 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

(CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยมีขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัยดังนี ้

4.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
ในการเก็บขอมูล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจ และวิเคราะหความตองการใชบทเรียน ในเบ้ืองตนสอบถาม  ขอมูลจาก
คุณครูผูสอนที่สอนประจํารายวิชาวิทยาศาสตร ในเรื่องของบทเรียน และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) จากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการศึกษาเอกสารตําราเรียน แผนการสอน 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ตลอดจนทําการวิเคราะหความพรอมของเทคโนโลยีในการสอน และกําหนดเน้ือหาของ  บทเรียน ซึ่ง
เนื้อหาประกอบดวยเร่ือง เราเจริญเติบโต ระบบอวัยวะในรางกาย และสารอาหารที่จําเปน เมื่อไดผลจากการศึกษา และวิเคราะห
ขอมูลแลว ไดทําการออกแบบสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR)กําหนดรูปแบบ บทเรียนเพ่ือเปนตนแบบ เชน การแบงพื้นที่
หนาจอ รูปแบบ ขนาด ภาพและสีของตัวอักษร ออกแบบในสวนของแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนจํานวน 20 ขอ 

4.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

     การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส โดยมี
ขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.2.1 Analysis ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห  
4.3.1.1 เนื้อหาท่ีประกอบดวย 1) เครื่องคอมพิวเตอร 2) อุปกรณเช่ือมตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 3) อุปกรณ

คอมพิวเตอร  
4.3.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

4.3.1.3 รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  เปนหลักการหรือแนวคิดที่
สามารถนําไปใชเปนหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ใหแกผูเรียนการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” ซึ่ง
สามารถใชวิธีการและกระบวนการหลากหลายซ่ึงอาจจัดเปนแบบแผนไดหลายรูปแบบแตในที่นี้ขอเสนอรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยไดมีการนําไปทดลองใชแลวไดผลดีประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การทบทวนความรูเดิม 

ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรูใหม 
ขัน้ท่ี 3 การศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหมและเชื่อมกับความรูเดิม 

ขัน้ท่ี 4  การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม 
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ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู 
ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน 

ขั้นที่ 7 การประยุกตใชความรู (ทิศนา แขมมณี 2545, 14) 
 4.3.1.4 แผนการจัดการเรียนรู แผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการ

สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบ และเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู
จุดประสงคการเรียนรูและจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2543, หนา 1) เปนแผนการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) เกี่ยวกับรางกายของเรา 

4.3.1.5 เทคโนโลยีทีใ่ชในการพัฒนาบทเรียนใชเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR (Augmented Reality) เปนการ 
ผสานเอาโลกแหงความเปนจริง และความเสมือนจริงเขาดวยกัน ผานซอฟตแวรและอุปกรณเช่ือมตอแสดงผลผานหนาจอ 

โทรศัพทมือถือ สามารถปฏิสัมพันธไดโดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาคือ v-director 

4.3.2 Design ขั้นตอนการออกแบบ  

4.3.2.1 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาตางๆเชน ภาพ เสียง ขอความ 
และ ภาพเคลื่อนไหว และสวนของแบบทดสอบ  

4.3.2.2 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน เปนจํานวนทั้งสิ้น 20 ขอ เสนอผูเช่ียวชาญเพ่ือหาดัชนีความ สอดคลองของขอคําถาม
กับวัตถุประสงค (IOC) 

4.3.3 Development พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว 
4.3.4 Implementation  

4.3.4.1 นาํแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ ไปหา IOC 

4.3.4.2 นําสื่อที่พัฒนาข้ึน ไปประเมินโดยผูเชียวชาญ 
4.3.5 Evaluation นําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหหาคุณภาพของสื่อและขอสอบ 

5.ผลการวิจัย 

จากการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิป
ปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ได
ผลการวิจัยดังน้ี 

 5.1 ผลการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
ประกอบดวย 1) หนาหลักของสื่อ 2) เนื้อหา 3 บท 3) หนาเนื้อหา PDF 4) หนาผูจัดทํา ดังภาพ 1-5 
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         5.2 ผลการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดล
ซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 

ตารางที่ 1 ผลการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคณุภาพส่ือ 
X S.D. 

1. ดานสวนนําของบทเรียน 4.71 0.45 ดีมาก 

2. ดานกราฟกและการออกแบบ 4.40 0.06 ดีมาก 

3. ดานเทคนิค 4.93 0.26 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.78 0.10 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบวาผูเช่ียวชาญท่ีประเมินหาคุณภาพสื่อเสมือนจรงิ (AR)  พบวาโดยรวมคุณภาพของสื่ออยูในระดับดี
มาก (X = 4.78, S.D. = 0.10) 

6. อภิปรายและสรุปผล
 6.1 สรุปผลการวิจัย 

6.1.1 ไดสื่อเรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท แตละ
บทจะมีคลิปเกี่ยวกับเนื้อหา เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาไปศึกษาเองแลวเขาใจงายยิ่งข้ึน  

6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรปูแบบ
การจดัการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร อยูในระดับดมีาก (X = 4.78, S.D. = 0.10) 

 6.2 อธิปรายผลการวิจัย 

6.2.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)ในรายวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส 
ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท 1) เร่ืองเราเจริญเติบโต 2) เรื่องระบบอวัยวะในรางกาย 3) เรื่องสารอาหารที่จําเปน แตละบทเนื้อหาจะ
เปนคลิปวีดีโออนิเมช่ัน เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาไปเรียนเองแลวเขาใจงายไมเกินการเบ่ือหนายอีกทั้งตัวนักเรียนเองไมตองมานั่ง
อานแตตัวหนังสือ แตเปล่ียนมาเปนดูคลิปการตูนท่ีผูวิจัยไดนําเนื้อหาเขาไปสอดแทรกแทน จึงทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้น  

6.2.2 การหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร ผลการประเมินของสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่อง
รางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร อยูในระดับดีมาก (X 

= 4.78, S.D. = 0.10) 

6.3 ขอเสนอแนะ 
สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR) เรื่องรางกายของเรา โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

(CIPPA MODEL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี มีความทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลยีใน
ปจจุบันและยังสามารถนําไปพัฒนาในรายวิชาอ่ืนตอไป ขอจํากัดในการจัดการเรียนรูดวยสื่อรูปแบบน้ีจะตอง อาศัยเทคโนโลยี และ
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อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ เชน เครือขายอินเทอรเน็ต แทปเล็ตหรือสมารทโฟน ที่ใชประกอบการเรียนการสอน 
ดังนั้นผูใชควรตองวิเคราะถึงความพรอมทางดานเทคโนโลยีควบคูกันไปดวย 
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การพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เร่ืองโลกและการเปล่ียนแปลง 
โดยใชปญหาเปนฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง 

ณัชชาภัชร รุงเรืองจำเริญ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ  

1,2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

nutchapht.17@gmail.com, panuwat.edu@gmail.com 

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน e-learning วิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใช
ปญหาเปนฐาน 2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียน e-learning วิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชปญหาเปนฐาน
ที่พัฒนาขึ้น  กลุมเปาหมายที่ใชในการทดลองในครั้งนี้ คือ กลุมผูเชี่ยวชาญ  ประกอบดวย 1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2) 

ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียนรู  3) ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาส่ือ ซึ่งไดมาโดย การเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย 1) แบบประเมินคุณภาพสื่อ 2) แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบปญหาเปนฐาน 3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน    ผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิทยาศาสตร  เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลง บทเรียน จำนวน 3 บท ประกอบดวย บทที่ 1 โครงสรางภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก บทที่ 2 ดินและ
น้ำ บทที่ 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก 2) สื่อท่ีสรางข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก มีคาเทากับ (  = 4.69, S.D. = 0.52)  

คำสำคัญ: การเรียนวิชาวิทยาศาสตร ปญหาเปนฐาน โลกและการเปลี่ยนแปลง 
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The development of e-learning lessons in the study of science subjects About 

the world and its change Using problem base learning for students grade 8 

Uthong School 

 

1,2 Department of Computer Education Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom Rajabhat 

nutchapht.17@gmail.com,panuwat.edu@gmail.com 

Abstract 

This research aims to 1) develop science e-learning lessons About the world and its change Using the 

problem as a base. 2) to find the quality of e-learning lessons, science subjects. About the world and its change 

Using the problem as a developed base the target group for this experiment was a group of experts, consisting 

of 1) Design Specialist 2) Learning Pattern Specialist 3) Media Development Specialist, which was obtained by a 

specific selection of 5 people.  This research consisted of 1)  a media quality assessment form 2)  a problem-

based teaching activity plan 3)  a test to measure student achievement.  The results of the research were as 

follows: 1) learning e-learning lessons in science The story of the world and its transformation. The three lessons 

are: Chapter 1: Structure of the Earth and Change on the Earth's Surface, Chapter 2: Soil and Water, Chapter 3: 

Natural Disasters on the Earth's Surface 2) The media created was of very good quality, equal to (  = 4.69, SD 

= 0.52) 

Keywords: e-learning, lessons, problem base  

1.บทนำ 
วิทยาศาสตรไดเขามามีบทบาทในชีวิตของเรามากข้ึน เนื่องจากในปจจุบันนี้ไดมีการนำเทคโนโลยีทาง วิทยาศาสตรเขามา

ประกอบอยูในชีวิตประจำวัน และมีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเขามามีบทบาทในชีวิต อยางมาก ซึ่งสมัยนี้เทคโนโลยีไดเขา
มามีบทบาทในชีวิตประจำวันเราอยางมากเพราะไมวาไปไหนเราก็จะตองใช วิทยาศาสตร รวมอยูกับชีวิตประจำวันของเราอยูเสมอ 

และยังมีการนำวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน  

ในปจจุบันนี้วิทยาศาสตรไดเขามามีสวนรวมในการใชชีวิตมากขึ้น เพราะเราตองใชวิทยาศาสตรหาคำตอบในบางเรื่อง ซึ่ง
วิทยาศาสตรไดเขามามีบทบาทมากกวาเดิม ซึ่งวิทยาศาสตรนั้นไดเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว โดยปจจุบันนี้ผูคนไดอยูกับเครื่องมอื
ทางวิทยาศาสตรอยางมาก เพราะไดมีการพัฒนาและอัพเดตระบบของเทคโนโลยีตางๆข้ึนมา เพื่อท่ีเราจะนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิด
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ประโยชนไดมากกวาเดิม โดยในปจจุบันนี้ความรูทางดานวิทยาศาสตรไดมีกันมากข้ึน เพราะคนหันมาใสใจเรื ่องการเรียน
วิทยาศาสตรกันมากข้ึน ซึ่งคุณจะไดทำกิจกรรมและมีสวนรวมในการวิจัยและทดลองทำสิ่งตางๆ ไปพรอมกับอาจารยและเพื่อน 

ปญหาที่พบบอยก็คือนักเรียนอาจเกินความเบื่อวิชาวิทยาศาสตรและไมอยากเขาหองเรียนเพราะเบื่อหนายที่ตอง มานั่ง
คำนวณหาผลลัพธตางๆ เพราะเปนอะไรที่คาดคั้นเด็กทำใหเด็กคิดวายากไมอยากเรียน เราควรหาเทคนิคตางๆหรือใชสื่อการสอนที่
นาสนใจเขามาใสไปในบทเรียนที่จะสอนใหเด็กๆ ใหเด็กๆไดรวมกิจกรรมกับ ครูผูสอนและก็จะรูสึกวาเด็ก ๆ  นั้นอยากเรียนวิชา
วิทยาศาสตรมากขึ้น และหันมาสนใจหัวขอในการสอนของครู 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตาม
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสราง ความรูใหม จากการใชปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเปน
บริบทของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตน
ศึกษาไปพรอมกันดวยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทำงานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไข
ปญหาเปนหลัก ถามองในแงของยุทธศาสตรการสอน PBL เปนเทคนิคการสอน ที่สงเสริมใหผูเรียนไดลง มือปฏิบัติดวยตนเอง 
เผชิญหนากับปญหาดวยตนเองจะทำใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิดสรางสรรค ฯลฯ หลายทานอาจมีความสงสัยวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (PBL) และการเรียนรูเพื่อการ 
แกปญหา (problem solving learning) ตางกันอยางไร ความแตกตางท่ีชัดเจน คือ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะกำหนดสิ่ง
ที่จะเรียนรูและกระบวนการคนควาหาความรู เพื่ออธิบายปญหาที่พบสวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาจะเปนการประยุกตใชความรูที่มี
อยูและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการแกปญหานั้นๆจะเห็นวาการเรียนรูทั้งสองแบบไมใชเปนสิ่งเดียวกัน แตจะมี
ความสัมพันธกันและเปน กระบวนการท่ีตอเนื่องกัน (อาภรณ แสงรัศมี, 2543 ) 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตาม
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นจรงิในโลก เพื่อให
ผูเรียน เกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหารวมทั้งไดความรูตามศาสตรในวิชาที่ตนศึกษา ไปพรอม กันดวย การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทำงานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก ถามองในแงของ
ยุทธศาสตรการสอน PBL เปนเทคนิคการสอน ที่สงเสริมใหผูเรียนไดลง มือปฏิบัติดวยตนเองเผชิญหนากับปญหาดวยตนเองจะทำ
ใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะหการคิดสั งเคราะหการคิดสรางสรรค ฯลฯ 

(ไพศาล สุวรรณนอย ,2559 ) 

การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ใชปญหาจะ
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคโดยเนนผูเรียนเปนผูตัดสินใจในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรู
ศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองควบคูไปกบทำงานรวมกันเปนทีม เพ่ือกลั่นกรองความรู  ขอเท็จจริงและนามาซึ่งขอตกลงรวมกนใน
การแกปญหาทีเ่ปนองคความรูใหมท่ีสอดคลองกบัโลกของความเปนจริงและบริบทการเรียนรู 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันผูเรียนสวนใหญไมสามารถนำความรูที่ไดศึกษาไปประยุกตใช ในชีวิตประจำวัน 

ดังนั้นควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนสถานการณนักเรียนสามารถนาไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันไดจริงการจดการเรียนการ
สอนแนวใหมที่ตอบสนองความตองการของนักเรียนและสังคม (วันเพ็ญ   พิเสฎฐศลาศัย และคณะ, 2557) เพื่อใหนักเรียนนํา
ความรูทางวิทยาศาสตรไปใชแกปญหาในชีวิตประจำวันไดจริงทั้งในชุมชนและสังคม และใหผูเรียนรูจักสรางประสบการณการ
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เรียนรูของตนเอง ซึ่งพบวาการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning) สามารถใหนักเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะหคิดแกปญหาและคิดสรางสรรคนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติมากขึน้ 

ทั้งนี้ความสามารถในการคิดแกปญหาของผูเรียนจึงเปนสิ ่งสำคัญ โดยจะตองจัดการเรียนการสอนใหรู จักคิดเปน 

แกปญหาเปน กลาแสดงออกทางความคิด และรูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการ
สรางเวทีแหงการเรียนรูที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนนาเอาทักษะการคิดแกปญหาติดตัวไปใชตอไป ไมใชติดตัวเฉพาะความรูดาน
วิชาการเทานั้น ลักษณะของการจดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหานั้นควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมทำ
หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูตลอด รวมท้ังตองมีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรูในเนื้อหากบชีวิตจริง เพราะเมื่อผูเรียน
ประสบกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงผูเรียนสามารถนาความรูและประสบการณที่เคยไดรับจากการศึกษาไปปรับใชในการดำเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชปญหาเปนฐาน 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง 
2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของบทเรียน e-learning  ที่พัฒนาข้ึน 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

3.1.1 แบบวิธีการใชปญหาเปนฐาน 

สมทรง สิทธิ (ม.ป.ป. : 30) กลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning : 

PBL) หมายถึง เปนสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปน เครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย เนน
การใหผูเรียนเผชิญสถานการณปญหา จริง หรือสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวยการใชปญหาเปน
ตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควา แสวงหาความรู ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนำมา ใชในการ
แกปญหา โดยท่ีมิไดมีการศึกษา หรือเตรียมตัวลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอน 

ชวลิต ชูกำแพง (2551 : 135) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดตามทฤษฏี
การเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสรางความรูจากการใช ปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปน อริบทของการ
เรียนรู 

มัณฑรา ธรรมบุศย (2545 : 11-17) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning หรือ 

PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นตามแนวคิดตามทฤษฎีการ เรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) โดยใหผูเรียนสราง
ความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิด ขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการ
คิดวิเคราะหและการแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวย การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานจึง
เปนผลมาจากกระบวนการทำงานท่ีตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก 

วัลลี สัตยาศัย (2547 : 16) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หรือ PBL คือ วิธีการเรียนรูที่เริ่มตนดวยการ
ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาความรูดวยวิธี การตางๆจากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนำมาใชใน
การแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัว ลวงหนาเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คื อ วิธีการที่
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นักเรียนเปนกลุมยอยเรียนรูโดยใชประเด็น สำคัญในกรณีปญหาที่เปนจริงหรือกำหนดขึ้น เปนตัวกระตุนใหนักเรียนศึกษาดวย
ตนเองโดยการสืบ คนขอมูลหาความรูหรือทักษะตางๆแลวนำความรูที่คนหามาเลาสูกันฟงพรอมทั้งรวมกันอภิปรายรวม กันเรียนรู
แลวลงสรุปความรูใหม 

3.1.2 บทเรียน e-learning 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ไดใหคำจัดกัดความของ e-Learning ไว 2 ลักษณะ คือ 1)  e-Learning เปนการ
เรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสำหรับการอบรมหรือการสอนซึ่งใชการนำเสนอภาพนิ่งผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน 
และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (web technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมทั้งใชเทคโนโลยีการจัดการคอรส (course 

management system) ในการบริหารจัดการงานสอนตางๆ 2) e-Learning เปนการเรียนในลักษณะใดก็ไดซึ่งใชการถายทอด
เนื้อหาผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต หรือสัญญาณโทรทัศน สัญญาน
ดาวเทียมสอดคลองกับความเห็น ของ บุญเลิศ อรุณพิบูลย (2547) ที่ใหคำจำกัดความของ e-Learning ไววาเปนการใชทรัพยากร
ตางๆ ในระบบอินเตอรเน็ตมาออกแบบและจัดการระบบ เพื่อสรางระบบการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนและสิ่งเสริมใหเกิด
การเรียนรูตรงกับความตองการของผูสอนและผูเรียน การนำ e-Learning เขามามีสวนรวมกับการจัดระบบการเรียนการสอน จึง
เปนกระบวนการเรียนรูดวยการนำ เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือชวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนสามารถเขาถึง
หรือเรียนรูบทเรียนไดดวยตนเองผานอินเตอรเน็ตไดทุกเวลา ทุกสถานท่ีที่สามารถเชื่อมตอเขาเครือขายได ทั้งนี้ผูสอนจะตองจัดกิจ
กรรมาการเรียนรูใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจาก 8 ผูเรียนมีความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
แตกตางกัน (อรรถวิท ชังคมานนท และกอกาญจน ดุลยไชย, 2060 อางถึง Eamsiriwong, 2008) 

Kearsley (2000: 4) ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ e-Learning ไววา 1) เปนการจัดการเรียนรูที่ให
ผูเรียนมีทางเลือกใหมในการจัดการเรียนรูที่ไมขึ้นอยูกับความสามารถ ของผูสอนเพียงอยางเดียว ผูเรียนสามารถเรียนรูไดจาก
สิ่งแวดลอมและจากแหลงเรียนรูอื่นๆ จึงเปน การเรียนรูเพิ่มเติมจากชั้นเรียนกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 2) เปนการ
จัดการเรียนรูที่ ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล ผูเรียนตองรับผิดชอบในการเรียนดวยตนเอง และประเมินความกาวหนาดวย
ตนเอง 3) เปนการจัดการเรียนรูที่ครูผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเปนผูแนะนำ ( facilitator) โดยการจัดการเรียนรูแบบ e-

Learning จะทำใหผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนรูดวย ตนเอง 4) เปนการจัดการเรียนรูที่เปลี่ยนบทบาทของผูเรียนจากเปนผู
แสวงหา (researcher) ทำให ผูเรียนมีบทบาทเปนผูศึกษา คนความ สรางความรูดวยตนเอง 5) เปนการยายฐานการสอนจาก 

หองเรียนจริง ไปสูหองเรียนเสมือนบนเว็บ (web-based instruction) ที่ผานระบบอินเตอรเน็ตหรือ อินทราเน็ต โดยผูเรียนเปนผู
ศึกษาหาความรูจากบทเรียนออนไลนที่ผูสอนจัดเตรียมไว 6) เปนการ จัดการเรียนรูที่ผสมผสานความรวมมือหลายฝาย เชน ครู 
ผูดูแลระบบ โปรแกรมเมอร ผูชวยในการ ผลิตบทเรียน ผูเช่ียวชาญภายนอก เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

มูเด ิล (Moodle) ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment เป นโปรแกรม
สำหรับผูชวยสอน สรางหลักสูตรและเปดสอนบนเว็บ (Learning Management System: LMS) ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

โปรแกรมชุดนี้เปนโปรแกรมรหัส เปด (Open source) ซึ่งผูใชงานสามารถนำไปใชหรือดัดแปลงแกไขได โดยสามารถนำขอมูลมา
ใชได ฟรี (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547) ทั ้งนี ้ ขนิษฐา รุจิโรจน (2546) กลาววา ลักษณะของโปรแกรมมูเดิล (Moodle) 

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ลักษณะท่ัวไป ลักษณะเฉพาะสวนของโปรแกรม และลักษณะ ของโปรแกรมในสวนของผูใช 
4.ดำเนินการวิจัย 
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พัฒนาใชบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชปญหาเปนฐาน  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 

4.1 การศึกษาและวิเคราะหขั้นตอนน้ีเปนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนอูทอง 
ในการเก็บขอมูล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สำรวจ และวิเคราะหความตองการใชบทเรียน ใน เบื้องตนสอบถาม ขอมูลจาก
คุณครูผูสอนที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ศึกษารูปแบบการสอนแบบปญหาเปนฐาน จาก
บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทำการศึกษา เอกสารตำราเรียน แผนการสอน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตลอดจนทำการ
วิเคราะหความพรอมของเทคโนโลยีในการสอน และกำหนดเนื้อหาของ บทเรียน ซึ่งเนื้อหาประกอบดวยเร่ือง โครงสรางภายในโลก
และการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก ดินและน้ำ และภัยธรรมชาติบนผิวโลก  เมื่อไดผลจากการศึกษา และวิเคราะห ขอมูลแลว ไดทำ
การออกแบบเทคนิคการนำเสนอสื่อดวยบทเรียน e-learning กำหนดรูปแบบ บทเรียนเพื่อเปนตนแบบ เชน การใสภาพและ 
ออกแบบในสวน ของแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนจำนวน 20 ขอ  

1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
2) ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียน
3) ผูเชี่ยวชาญดานการพฒันาส่ือ

4.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการใชบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงโดยใชปญหาเปนฐาน  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ผูวิจัยใชวิธีการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE MODEL ของ Monchai Tiantong (2011) 

โดยมีขั้นตอน การพัฒนา ดังนี ้
4.2.1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis)  

    4.2.1.1 ทำการสอบถามขอมูลจากคุณครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อวิเคราะหหากลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง 

    4.2.1.2 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหจัดเรียงเนื้อหาตามความยากงายของแตละหนวยซึ่ง ประกอบ ไปดวย หนวย
ที่ 1 โครงสรางภายในโลกและการเปลีย่นแปลงบนผิวโลก หนวยท่ี 2 ดินและน้ำหนวยท่ี 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก เทคโนโลยีที่ใชใน
การพัฒนา ไดแก Website Moodle 

 4.2.2 การออกแบบ (Design) 

  4.2.2.1 สรางบทเรียน e-learning ตามเนื้อหา 3 หนวยโดยใช  Moodle LMS 

4.2.2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

4.2.2.3 แบบทดสอบความพึงพอใจของผูเรียน  

 4.3.3 การพัฒนา (Development)  

   4.2.3.1 พัฒนาบทเรียน e-learning โปรแกรม Moodle LMS 

   4.2.3.2 พัฒนาแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

   4.2.3.3 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
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  4.3.4 การดำเนินการ (Implement)  

      4.3.4.1 ผูวิจัยนำสื่อที่พัฒนาเรียบรอยแลวไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนอูทอง 
 4.3.5. การประเมินผล (Evaluation)  

      4.3.5.1 ผูวิจัยดำเนินการประเมินผลหาประสิทธิภาพสื่อและนำขอเสนอจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขสื่อ 

5. ผลการวิจัย
จากการพัฒนาบทเรียน e-learning  ตามกระบวนการใชปญหาเปนฐาน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง  ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังน้ี  

 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนe-learning ตามกระบวนการใชปญหาเปนฐาน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง  ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง   ไดบทเรียน จำนวน 3 บท ประกอบดวย บทที่ 1 โครงสรางภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงบน
ผิวโลก บทที่ 2 ดินและน้ำ  บทท่ี 3 ภัยธรรมชาติบนผิวโลก ดังภาพท่ี 1- 4 

ภาพที่ 1 หนาหลักสื่อ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

942 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ภาพที่ 2 หนาเนื้อหา 

ภาพที่ 3 ผูจัดทำ 

5.2 ผลการหาคุณภาพของบทเรียน e-learning ตามกระบวนการใชปญหาเปนฐาน เรื่อง โลกและการเปล่ียนแปลง  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง    ไดผลแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมิน  e-learning 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
S.D 

1.ดานเนื้อหา 4.72 0.47 ดีมาก 

2.ดานการออกแบบ 4.67 0.52 ดีมาก 

3.ดานเทคนิค 4.67 0.58 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.69 0.52 ดีมาก 
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จากตารางที่ 1 พบวาผูเชี่ยวชาญที่ประเมินหาคุณภาพสื่อบทเรียน e-learning มีความเห็นโดยรวมมีคุณภาพของสื่ออยูในระดับดี
มาก (  = 4.69, S.D. = 0.52) 

6.อภิปรายผลและสรุปผล 

 6.1 สรุปผลการวิจัย  

6.1.1 การพัฒนาบทเรียน e-learning ตามกระบวนการใชปญหาเปนฐาน เรื ่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ไดผลการประเมินประกอบดวยเน้ือหา 3 บท มวีีดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาของแตละบทอยูชวง
ลางของเนื้อหา เพื่อใหนักเรียน สามารถเขาไปเรียนเองแลวทำความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น และมีแบบทดสอบใหทำ จำนวน 20 ขอ  

6.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน e-learning ตามกระบวนการใชปญหาเปนฐาน เรื ่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง อยูในระดับดีมาก ( = 4.69, S.D. = 0.52)  

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

6.2.1 การพัฒนาบทเรียน e-learning ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง โดยใชปญหา
เปนฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง  ไดสื่อ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง ผานบทเรียน e-learning ตาม
กระบวนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง  ประกอบดวยเนื้อหา 3 บท ไดแก 
บทเรียน จำนวน 3 บท ประกอบดวย บทที่ 1 โครงสรางภายในโลกและการเปลีย่นแปลงบนผิวโลก บทที่ 2 ดินและน้ำ  บทที่ 3 ภัย
ธรรมชาติบนผิวโลกมีคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาของแตละบทอยูลางของเน้ือหา เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาไปเรียนเองแลวทำความเขาใจ
ไดงายยิ่งขึ้นและมีแบบทดสอบใหทำจำนวน 20 ขอ บทเรียน e-learning ตามกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  ในรายวิชา
วิทยาศาสตร ดึงดูดความสนใจนักเรียน เหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาในรายวิชาอื่นตอไป  

6.2.2 คุณภาพของบทเรียน e-learning ตามกระบวนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที ่ 2 โรงเรียนอูทอง  ผลการประเมินของบทเรียน e-learning ตามกระบวนการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน   ในรายวิชา
วิทยาศาสตร อยูในระดับดีมาก ( = 4.69, S.D. = 0.52)  และในการจัดการเรียนรูดวยสื่อรูปแบบนี้จะตองอาศัยเทคโนโลยี และ
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ที่เพียงพอ เชน อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรที ใชประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นผูใชควรตอง 
วิเคราะหถึงความพรอมทางดานเทคโนโลยีควบคูกันไปดวย 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการเรียนแบบ
โครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 

พรชัย เชื้อวงษ1* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*bpoch129711@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการเรียนแบบ
โครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” และ 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียน
ออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน  
3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนวามีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.75, คาเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.43) 

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน, การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน, ไมโครซอฟตเวิรด 
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The Development of e-Learning on Using Microsoft Word by Project-based Learning 

for Mathayomsuksa 5 Students of Sripachan Methipramuk School 

Pornchai Chuewong1* and Phongdanai Jittavisuttikul2 

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

*bpoch129711@gmail.com

ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to develop e-Learning on Using Microsoft Word by Project-based 

learning for mathayomsuksa 5 students of Sripachan Methipramuk school and 2) to evaluate quality of the 

developed e-Learning using discussion from 5 experts, selected by purposive sampling. The statistics used in this 

research were mean and standard deviation. 
 The results showed that: 1) the developed e-Learning on Computer and Data Processing consisted of 3 

units and 2) the overall opinion of experts towards the developed e-Learning was at the highest level (�� = 
4.75, S.D. = 0.43). 

Keywords: e-Learning, Project-based learning, Microsoft Word 

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ใหความหมายของการศึกษา คือ

กระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงามของบุคคลโดยถายทอดความรู การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สรางองคความรูที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใจสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
และไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 22-30 วาการจัดการศึกษาตองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติจริง และวัดประเมินผลตามสภาพจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่
มุงเนนพัฒนาใหผูเรียนเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองใชรูปแบบการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

จากมาตรการเวนระยะหางทางสังคมของรัฐบาล เพื่อลดการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ทําใหการดําเนิน
ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงไปทุกดาน หนึ่งในดานน้ันก็คือ การเรียนการสอนในสถานศึกษา จากการเรียนการสอนแบบปกติเปนการ
เรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งเปนวิธีการถายทอดเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอ การใชสื่อหลาย ๆ ประเภท (Multimedia) รวมกับการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อใหผูเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูที่มีความหลายหลาย 
ทันสมัย สามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามความตองการ ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลนในปจจบุันน้ันมีความจําเปนมาก เนื่องจากการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะทางดานการสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรูเทาทันสื่อ เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (วิทยา วาโย และคณะ, 2563) โดยผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใชเทคนิคการ
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เรียนรูที่หลากหลายไดตามความเหมาะสม เหมือนกับการเรียนการสอนในหองเรียนปกต ิหน่ึงในเทคนิคการเรยีนรูที่เหมาะสมกับรายวิชา
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติงานก็คือ การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคโครงงานเปนฐาน ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่
มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา คนควา ทดลอง และสรางสรรคเปนช้ินงาน โดยผูสอนทําหนาที่
เปนผูสาธิตวิธีการปฏิบัติ ช้ีแนะ กระตุน ติดตามความกาวหนา และอํานวยความสะดวก เพื่อเสริมสรางกระบวนการคดิ การวางแผน การ
ตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติจริง การทํางานรวมกัน ตลอดจนการนําเสนอผลงาน สงผลใหเกิดการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบมาบูรณาการ
กัน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งจากประสบการณตรงที่เกิดขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2556)  

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการ
เรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาถึงการ
เรียนรูไดตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในปจจุบัน และผูเรียน
สามารถทบทวนเน้ือหาไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามความสะดวก และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 

2. ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

บทเรียนออนไลน หมายถึง สื่อที่ใชสําหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ E-learning และเปนการจัดการศึกษารูปแบบใหมที่
สามารถอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนในยุคปจจุบันโดยผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากเนื้อหา บทเรียนที่จัดเตรียมไวผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ตไดทุกที่ทุกเวลาตามความตองการ และความสามารถของบุคคลซ่ึงการเรียนการสอนแบบ E-learning สามารถ
ศึกษาไดทั้งแบบบุคคลและแบบกลุม (เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, 2559) 

การเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความ
สนใจ ผูเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและความสามารถของตนเองโดยใชกระบวนการวิทยาศาสตรหรือกระบวนการอ่ืน ๆ ที่เปนระบบ   
มีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ขั้นตอนท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (กุลรภัส เทียมทิพร, 2559) ดังนี ้

1) การเตรียมความพรอม ผูสอนเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอนในช้ันเรียนผูสอนอาจกําหนดขอบเขตของ
โครงงานอยางกวาง ๆ ใหสอดคลองกับรายวิชาหรือความถนัดของผูเรียน และเตรียมแหลงเรียนรูขอมูลตัวอยางเพ่ือเปนแนวทางให
ผูเรียนไดศึกษา คนควาเพิ่มเติม สามารถใชเว็บไซตในการ update ขอมูลแหลงเรียนรูและการกําหนดนัดหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงงานได 

2) การคิดและเลือกหัวขอใหผูเรียนเปนผูสรางทางเลือกในการออกแบบโครงงานเองเพื่อเปดโอกาสใหรูจักการคนควาและ
สรางสรรคความรูเชิงนวัตกรรม ผูสอนอาจใหผูเรียนทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกอนเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกหัวขอ การทํางาน
เปนทีม กระตุนใหเกิดการระดมสมอง จะทําใหเกิดทักษะการคิดเชิงวิพากษทักษะการสื่อสารและทักษะการสรางความรวมมือ 

3) การเขียนเคาโครงของโครงงาน เปนการสราง mind map แสดงแนวคิดแผนการดําเนินงาน และข้ันตอนการทําโครงงาน
เพื่อใหผูเกี่ยวของมองเห็นภาระงาน บทบาท และระยะเวลาในการดําเนินงานทําใหสามารถปฏิบัติโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
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4) การปฏิบัติโครงงานผูเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวในเคาโครงของโครงงาน ถามีการวางเคาโครงเอาไวแลวผูเรียนจะรู
ไดเองวาจะตองทําอะไรในข้ันตอนตอไป โดยไมตองรอถามผูสอนในระหวางการดําเนินการผูสอนอาจมีการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดหรือ
รวมแกปญหาไปพรอม ๆ กับผูเรียน 

5) การนําเสนอโครงงาน ผูเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงานหรือการนําเสนอในรูปแบบอื่น ๆ เชน แผนพับ โปสเตอร
จัดนิทรรศการ รายงานหนาช้ันสงงานทางเว็บไซตหรืออีเมลถามีการประกวดหรือแขงขันดวย จะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนมาก
ขึ้น 

6) การประเมินผลโครงงาน ควรมีการประเมินผลการเรียนรูโดยหลากหลายเชนผูเรียนประเมินตนเองประเมินซึ่งกันและกัน
ประเมินจากบุคคลภายนอกการประเมินจะไมวัดเฉพาะความรูหรือผลงานสุดทายเพียงอยางเดียวแตจะวัดกระบวนการท่ีไดมาซึ่งผลงาน
ดวย การประเมินโดยผูสอนหลายคนจะเปนการสรางปฏิสัมพันธและทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนดวยกันอีกดวย 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นที จรรยสุนทร และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบสาธิตเรื่อง 

โปรแกรม Microsoft Word สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning, หา
ประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ที่พัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน  e-
Learning ที่พัฒนาข้ึน และหาความพึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน e-Learning ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 
3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2) การสรางเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word 3) การ
ตกแตงเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการอยูใน
ระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 

พัชรพล จรรยสุนทร และวิมาน ใจดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ไมโครซอฟตเวิรดเบื้องตนสําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคเพื่อนคูคิด ผลวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ 80.67/82.83 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน 
จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4.2.1 บทเรียนออนไลน คือ บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนศรปีระจันต “เมธีประมุข” 

4.2.2 แบบประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น แบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) พรอมคําถามปลายเปด 
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4.3 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
4.3.1 การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคทั่วไป และเนื้อหาเร่ือง การใชโปรแกรม Microsoft 

Word จํานวน 3 หนวยการเรียนรู แลวกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 9 ขอ เพื่อนําไปออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ จากนั้นนําไปประเมินความสอดคลอง (IOC) และความเปนปรนัยโดยผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา และนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพเหมาะสมจํานวน 30 ขอ จากนั้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูแบบโครงงานเปนฐานเพื่อจัดทําแผนการสอน ศึกษาคูมือการสรางบทเรียนออนไลน ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียน
ออนไลนใหสอดคลองกับสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน 

4.3.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนออนไลน ไดแก หนาแรกของบทเรียน, เมนูควบคุม, หนาจอนําเสนอเนื้อหา, 
Storyboard, ใบงาน/แบบฝกหัด, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนของผูเช่ียวชาญ , ประเมินคุณภาพโครงงานตามเกณฑการ
ประเมินแบบรูบริค และออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ช้ีแจงรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวย
เทคนิคโครงงานเปนฐานและการใชงานบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน, 2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน, 3) ศึกษาเน้ือหาบทเรียน, 4) ทําใบ
งานและแบบทดสอบระหวางเรียน 5) ทําโครงงานตามช้ินงานที่ไดรับมอบหมาย 6) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 7) ประเมินคุณภาพ
โครงงานตามเกณฑการประเมินแบบรูบริค 

4.3.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนออนไลนตามที่ไดออกแบบไว ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 
1) การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียนออนไลน ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน, 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน และ 3) สรางบทเรียนออนไลนดวย wix.com 

และสรางเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการเรียนออนไลนดวย Google Applications ไดแก แบบทดสอบออนไลนดวย Google 

Forms, หองสนทนาออนไลนดวย Google meet 

4.3.4 การนําไปใช (Implementation) ทดลองใชบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก  
1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบื้องตนและปรับปรุงแกไข, 2) ทดลองใชกับผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิค
วิธีการ เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

4.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลขอมูลท่ีไดจากการทดลองใชบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนกับกลุมเปาหมาย 
ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การใชโปรแกรม Microsoft Word 

บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 
1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2) การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน 3) การสรางแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) ดวยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียนออนไลนหนาตาง ๆ แสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 หนาเขาสูบทเรียน  ภาพท่ี 2 หนานําเสนอเน้ือหา 
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ภาพท่ี 3 หนาแบบทดสอบหลังเรียน ภาพท่ี 4 หนาติดตอเรา 

จากภาพท่ี 1 หนาเขาสูบทเรียน เพื่อนํานักเรียนเขาสูหนาบทเรียน 

จากภาพท่ี 2 หนานําเสนอเนื้อหา ประกอบไปดวยเนื้อหาบทเรียน รูปภาพ และวีดีโอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทนั้น ๆ 

จากภาพท่ี 3 หนาแบบทดสอบกอนเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ  
จากภาพท่ี 4 หนาติดตอเรา จะมีขอมูล และชองทางการตดิตอของผูวิจัย 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึน้ 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน 
ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.43) ประกอบดวยการประเมิน 3 ดานหลัก ๆ ไดแก 1) ดานเนื้อหา , 2) ดานแผนการสอน และ 3) ดานมัลติมีเดีย 
แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน 

รายการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
�� S.D. 

ดานเน้ือหา 4.75 0.43 มากที่สุด 

ดานแผนการสอน 4.72 0.45 มากที่สุด 

ดานมัลติมีเดีย 4.77 0.42 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.75 0.43 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
(�� = 4.75, S.D. = 0.43) โดยมีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.72, S.D. = 0.45) ดานแผนการ
สอนอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.72, S.D. = 0.45) และดานมัลติมีเดียอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.77, S.D. = 0.42) 

6. สรปุผลการวิจัย
บทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word ดวยการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข”ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเน้ือหาการเรียนรูจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับโปรแกรม Microsoft Word 2) การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน 3) การสรางแฟมสะสมผลงาน 
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(Portfolio) ดวยโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43) สรุปไดวาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลนไดอยางเหมาะสม 

7. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของบทเรียนออนไลน เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Word 

ดวยการเรียนแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75, คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43) ทั้งนี้เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาบทเรียนออนไลนอยางเปน
ระบบตามข้ันตอน ADDIE Model อีกทั้งการเรียนแบบโครงงานเปนฐานน้ันจะชวยเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานตามระดับทักษะที่
ตนเองมีอยู เปนเรื่องที่สนใจและรูสึกสบายใจท่ีจะทํา ผูเรียนไดรับสทิธิในการเลอืกวาจะตัง้คําถามอะไร และตองการผลผลติอะไรจากการ
ทํางานช้ินนี้ โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุนอุปกรณและจัดประสบการณใหแกผูเรียน สนับสนุนการแกไขปญหา และสรางแรงจูงใจ
ใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพสามารถนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอยางเหมาะสม 

บทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานน้ันมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดจากการ
ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ดวยสถานการณ COVID-19 ทําใหผูวิจัยยังไมไดนําบทเรียนออนไลนนี้ไปทดลองใชจริงกับผูเรียน ซึ่งถาหากมี
การนําบทเรียนออนไลนไปทดลองใชจริงกับกลุมผูเรียนอาจจะเกิดปญหาในการเขาใชงานบทเรียนออนไลนของผูเรียนได เชน 
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู รวมถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูเรียนแตละบุคคล ดังน้ัน
หากมีการนําบทเรียนออนไลนไปทดลองใชจริงกับกลุมผูเรียน ควรมีการเตรียมความพรอมในการใชงานบทเรียนออนไลน และ
แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนใหกับผูเรียนกอนอยางเหมาะสม 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล  
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจ๊ิกซอว สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 

จารุวรรณ พันธุรูดี1* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Jaruwan100640jib66@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 
และ 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 
คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูลที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหา
จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยท่ี 1 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร หนวยท่ี 2 ประเภทของคอมพิวเตอร และ
หนวยท่ี 3 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร และ 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน
วามีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.77, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42) เปนไปตามสมมุติฐานที่กําหนดไว 

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน, การเรียนรูแบบรวมมือ, เทคนิคจิก๊ซอว 
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The Development of e-Learning on Computer and Data Processing  

with Jigsaw Cooperative Learning Technique for Grade 7 Students of 

Sripachan Methipramuk School 

Jaruwan Phanrudee1* and Phongdanai Jittavisuttikul2"

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to develop e-Learning on Computer and Data Processing 

jigsaw cooperative learning technique for Grade 1 students of Sripachan Methipramuk school and 2) to 

evaluate quality of the developed e-Learning using discussion from 5 experts, selected by purposive 

sampling. The statistics used in this research were mean and standard deviation. 
 The results showed that: 1) the developed e-Learning on Computer and Data Processing 

consisted of 3 units Including Unit 1  Computers and Computer Equipment and Unit 2 Types of 

Computers Unit 3 Computing Systems and 2) the overall opinion of experts towards the developed e-
Learning was at the highest level (�� = 4.77, S.D. = 0.42), which was according to the hypothesis. 

Keywords: “e-Learning”, “Cooperative learning”, “Jigsaw technique” 

1. บทนํา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

ตามมาตราที่ 22 และมาตราท่ี 24 เนนการจัดการศึกษาท่ียึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยฝกทักษะกระบวนการคิดจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ภายใตบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและความรอบรู เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในปจจุบันทําใหการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไปตามมาตรการ
การเวนระยะหางทางสังคม (Social distancing) ของรัฐบาล เพื่อลดการแพรระบาดของเช้ือไวรัส  COVID-19 ดังน้ัน
สถานศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติเปนการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยประยุกตใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอิเทอรเน็ตจัดทําเปนบทเรียนออนไลน ซึ่งก็คือสื่อการเรียนรูที่สามารถสงผานองค
ความรูไปยังผูเรียนที่อยูในสถานท่ีที่แตกตางกันใหไดรับความรู ทักษะ และประสบการณรวมกันอยางมีชีวิตชีวา กระบวนการ
เรียนรูและสรางสรรคขึ้นมาอยางเหมาะสม และนําไปใชกับผูเรียนท้ังในลักษณะของการศึกษาทางไกลและการฝกอบรม โดย
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัดและความสามารถของตนเอง ระบบ e-Learning ผานเครือขายคอมพิวเตอรจะ
ดําเนินการจัดการงานสอนดานตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปอยางอัตโนมัติเสมือนกับการเรียนการสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

954 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ในสถานศึกษาปกติ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) โดยผูสอนสามารถนําเทคนิคการสอนแบบรวมมือมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน เพื่อสรางความนาสนใจใหกับผูเรียนดวยการทํากิจกรรมรวมกันภายในช้ันเรียนออนไลน หนึ่งในเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือท่ีนาสนใจคือเทคนิคจิ๊กซอว ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหสมาชิกแตละคน ในแตละกลุมศึกษา
เนื้อหาที่กําหนดให โดยสมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดใหศึกษาเน้ือหาที่แตกตางกันรวมกับสมาชิกของกลุมอื่น  ๆ ที่ไดรับ
มอบหมายใหศึกษาเน้ือหาท่ีเหมือนกัน จากนั้นจึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องท่ีตนศึกษาใหสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมฟง โดย
เรียงตามลําดับเรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกัน ผูสอนอาจเตรียม
ขอสอบเก่ียวกับบทเรียนนั้นไว ทดสอบความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนในชวงสุดทายของการเรียน (กรมวิชาการ, 2545) 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมแีนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล 
รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธี
ประมุข” เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงการเรียนรูไดตามสถานการณในปจจุบัน และผูเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาไดทุกที่ ทุก
เวลา ตามความสะดวก และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวย

เทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 

2. เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน

3. สมมติฐานงานวิจัย
ความคิดเห็นในภาพรวมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่
พัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

e-Learning เปนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีเครือขาย และเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนเครื่องมือในการ
สรางสรรคและสงผานองคความรูในรูปแบบตาง ๆ ไปยังผูเรียนที่อยูในสถานที่ที่แตกตางกัน ใหไดรับความรู ทักษะ และ
ประสบการณรวมกันอยางมีชีวิตชีวา กระบวนการเรียนรูและสรางสรรคขึ้นมาอยางเหมาะสม และนําไปใชกับผูเรียนทั้งใน
ลักษณะของการศึกษาทางไกลและการฝกอบรม โดยผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
ระบบ e-Learning ผานเครือขายคอมพิวเตอรจะดําเนินการจัดการงานสอนดานตาง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให
เปนไปอยางอัตโนมัติเสมือนกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาปกติ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

เทคนิคจิ๊กซอว หมายถึง กิจกรรมที่ครูผูสอนมอบหมายใหสมาชิกแตละคน ในแตละกลุมศึกษาเนื้อหาที่กําหนดให 
โดยสมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดใหศึกษาเน้ือหาท่ีแตกตางกันรวมกับสมาชิกของกลุมอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเน้ือหา
ที่เหมือนกัน จากนั้นจึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องที่ตนศึกษาใหสมาชิกคนอ่ืน  ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราว 
เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกัน ครูผูสอนอาจเตรียมขอสอบเก่ียวกับบทเรียน
นั้นไว ทดสอบความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนในชวงสุดทายของการเรียน (กรมวิชาการ, 2545) 
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4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
นที จรรยสุนทร และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบสาธิต

เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียน e-Learning, 
หาประสิทธิภาพบทเรียน e-Learning ที่พัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียน e-Learning ที่พัฒนาขึ้น และหาความพึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน e-Learning ที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2) การสรางเอกสารดวย
โปรแกรม Microsoft Word 3) การตกแตงเอกสารดวยโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจาก
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียนสงูกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกท้ังผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 

วราภรณ คงเกตุ และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคจ๊ิกซอว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้ น, 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน และหาความ
พึงพอใจของผูเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาการเรียนรู 3 หนวยการ
เรียนรู ไดแก 1) พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย,2) การเมืองการปกครอง และ 3) กฎหมาย ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจาก
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการอยูในระดับดีมาก และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียนสงูกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกท้ังผูเรียนมีความพงึพอใจตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา และดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีประสบการณสอนไมต่ํากวา 5 ป 
5.1.2 กลุมเปาหมาย คือ ผูเช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว การออกแบบและพัฒนาบทเรียน

ออนไลน จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนออนไลน คือ บทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” 

5.2.2 แบบประเมิน คือ แบบสอบถามคุณภาพของบทเรียนของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน แบบ
มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) พรอมคําถามปลายเปด 

5.3 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
5.3.1 การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคทั่วไป และเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอรกับ

การประมวลผลขอมูลจํานวน 3 หนวยการเรียนรูแลวกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 12 ขอ เพื่อนําไปออก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 36 ขอ จากนั้นนําไปประเมินความสอดคลอง ( IOC) 
และความเปนปรนัยโดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา และนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยไดแบบทดสอบที่มีคุณภาพ
เหมาะสมจํานวน 30 ขอ จากนั้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอรเพื่อจัดทําแผนการสอน ศึกษา
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คูมือการสรางบทเรียนออนไลน ศึกษาเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาบทเรียนออนไลนใหสอดคลองกับสภาพปญหาการจัดการ
เรียนการสอนในปจจุบัน 

5.3.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนออนไลน ไดแก หนาแรกของบทเรียน, เมนูควบคุม, หนาจอ
นําเสนอเนื้อหา, Storyboard, ใบงาน/แบบฝกหัด, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนของผูเช่ียวชาญ และออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ช้ีแจงรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว และการ
ใชงานบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึน, 2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน, 3) แบงกลุมผูเรียนเพ่ือศึกษาเน้ือหาบทเรียนตามที่ไดรับ
มอบหมายรวมกับกลุมอื่น, 4) ผูเรียนกลับไปยังกลุมตนเองเพื่อถายทอดความรูใหกับเพื่อนในกลุมตนเอง, 5) ทําใบงานและ
แบบทดสอบระหวางเรียน, 6) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 7) ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.3.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนออนไลนตามที่ไดออกแบบไว ซึ่งประกอบดวย 3 
ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียนออนไลน ไดแก ขอความ ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอน, 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน และ 3) สราง
บทเรียนออนไลนดวย wix.com และสรางเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการเรียนออนไลนดวย Google Applications 
ไดแก แบบทดสอบออนไลนดวย Google Forms, หองสนทนาออนไลนดวย Google meet 

5.3.4 การนําไปใช (Implementation) ทดลองใชบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน ซึ่งประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก  
1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบื้องตนและปรับปรุงแกไข, 2) ทดลองใชกับผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและ
ดานเทคนิควิธีการ เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

5.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลขอมูลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นกับ
กลุมเปาหมาย ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล 

บทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูลที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการ
เรียนรู ไดแก 1) คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร, 2) ประเภทของคอมพิวเตอร และ 3) องคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียนออนไลนหนาตาง ๆ แสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 หนาหลัก 
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ภาพท่ี 2 หนาเขาสูบทเรียน 

ภาพท่ี 3 หนานําเสนอเนื้อหาบทเรียน 

ภาพท่ี 4 หนาแบบทดสอบ 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึน้ 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามคุณภาพของบทเรียนจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.77, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42) ประกอบดวยการประเมิน 3 ดานหลัก ๆ ไดแก 1) ดานเน้ือหา, 2) 
ดานแผนการสอน และ 3) ดานมัลติมีเดีย แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน 

รายการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
�� S.D. 

ดานเน้ือหา 4.75 0.43 มากที่สุด 

ดานแผนการสอน 4.84 0.37 มากที่สุด 

ดานมัลติมีเดีย 4.76 0.43 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.77 0.42 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (�� = 4.77, S.D. = 0.42) โดยมีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.75, S.D. = 
0.43) ดานแผนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.84, S.D. = 0.37) และดานมัลติมีเดียอยูในระดับมากที่สุด (�� = 
4.76, S.D. = 0.43) 

7. สรปุผลการวิจัย
บทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊ก

ซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาการเรียนรู
จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิว เตอร, 2) ประเภทของคอมพิวเตอร และ 3) 
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.77, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42) สรุปไดวาสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนไดอยางเหมาะสม 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของบทเรียนออนไลน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการ

ประมวลผลขอมูล รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรี
ประจันต “เมธีประมุข” ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.77, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42) ทั้งน้ี
เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาบทเรียนออนไลนอยางเปนระบบตามข้ันตอน  ADDIE Model สงผลใหบทเรียนออนไลนที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนออนไลนไดอยางเหมาะสม อีกทั้งรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวนั้นสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูรวมกันผานกระบวนการกลุม เสริมสรางความ
สามัคคี การทํางานเปนทีม การถายทอดความรูของตนสูผูเรียนคนอื่น ๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เสริมสราง
สังคมแหงการเรียนรูภายในหองเรียน 

9. ขอเสนอแนะ
บทเรียนออนไลนท่ีพัฒนาข้ึน รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวนั้นมีคุณภาพอยูในระดับมาก

ที่สุดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ อยางไรก็ดีบทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นนี้ยังไมไดดําเนินการทดลองใชกับกลุมผูเรียน
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ที่ทําใหผูวิจัยไมสามารถติดตอ ประสานงานกับครูผูสอนที่โรงเรียนได ซึ่งถาหากมีการทดลอง
ใชจริงกับกลุมผูเรียนอาจจะเกิดปญหาในการเขาใชงานบทเรียนออนไลนของผูเรียนได เชน เครื่องคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู รวมถึงความสามารถในการใช งานเทคโนโลยีของผูเรียนแตละบุคคล และกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอนเนื่องจากผูวิจัยพัฒนาบทเรียนข้ึนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคจิ๊กซอวเปนกิจกรรมที่
ตองอาศัยการเรียนรูในลักษณะกลุมรวมมือ ครูผูสอนอาจจัดกิจกรรมที่สรางความสัมพันธเบื้องตน ใหกับผูเรียน เพื่อทํา ความรู
จักกันกอนจะชวยให สมาชิกกลุมกลาแสดงความคิดเห็น และรวมแบงปนความรูกับ เพื่อน ๆ มากขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมการ
เรียนรูที่เปนรูปธรรม เกิดผลลัพธในเชิงบวกของการจดจําและการเรียกคืนขอมูลในความทรงจําไดดีและเน่ืองจากผูเรียนยังไม
เคยปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจแนวทางในการเรียนมากขึ้นสงผลใหการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายไดงายขึ้นดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมในการใชงานบทเรียนออนไลน และ
แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนใหกับผูเรียนกอนอยางเหมาะสม 
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ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิคจิ๊กซอว . ใน การประชุม
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD 

พงษระพี ออนเฉียบ ภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ

1,2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
604145029@webmail.npru.ac.th, panuwat.edu@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD 2) หาคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่พัฒนาข้ึน  กลุมผูเชี่ยวชาญที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 

1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2) ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบบทเรียน  3) ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดย การเลือกแบบ
เจาะจง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย 1) แบบวัดประเมินคุณภาพสือ่ 2) แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบรวมมอื 

เทคนิค STAD  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน    ผลการวิจัยพบวา 1) ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ 

โดยใชเทคนิค STAD จำนวน 3 เรื่อง ประกอบดวย บทที่ 1 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก บทที่ 2 เรื่อง บททฤษฎีบทพีทา
โกรัส บทท่ี 3 บทกลับของ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับ ดีมาก เปนไปตาม
สมมติฐานที่กำหนดไว 

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ 
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Abstract 

This research aims to 1) Development of Computer-assisted instruction on Mathematics course About 

the Pythagorean Theorem of students Grade 2 at U-Thong by using STAD cooperative learning 2) the quality of 

the computer-assisted math lessons on the Pythagorean Theorem was developed. The research experts group 

consisted of 1) Design Specialist 2) Lesson Format Specialist 3) Media Development Specialist, which was 

obtained by selecting a specific design. The instruments used in this research consisted of 1) a media quality 

assessment questionnaire, 2) a collaborative teaching activity plan, STAD technique, and 3) a test to measure 

student achievement. The results of the research were as follows: 1) A computer-assisted lesson was taught in 

mathematics on the Pythagorean Theorem. Of students in Mathayom Suksa 2, Uthong School According to the 

theory of collaborative learning using STAD techniques, 3 subjects consisted of 1 chapter. 

Keywords: Computer-assisted instruction, Mathematics course, STAD 

1.บทนำ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศนในการมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกำลังของ

ชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปน พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษา ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็ม ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4) ในดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียน 

ใหมี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู โดยกำหนดสมรรถนะสำคญัทั้ง 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแกป ญหา ความสามารถในการใชท ักษะชีว ิต และความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6 – 7) ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรถือเปนกลุมสาระการเรียนรูที่
มีความสำคัญและจำเปนตอการพัฒนา สมรรถนะของผูเรียนเปนอยางมาก เพราะคณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญยิ่งตอการพัฒนา
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ความคิดมนุษย ทำให มนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณ ไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยาง ถูกตอง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตรจึงมี
ประโยชนตอการดำเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 56 ) แมวาคณิตศาสตรจะเปนวิชาที่มี ความสำคัญ แตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไมประสบความสำเร็จ
เทาที่ควร ดวยคณิตศาสตรม ีลักษณะเปนนามธรรม มีความถูกตอง เที่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน เปนเหตุเปนผล และ
เนื้อหา บางสวนก็ยากจะอธิบายใหนักเรียนเขาใจ จึงทำใหนักเรียนสวนใหญไมชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร และมีผลการ เรียนอยูใน
ระดับที่ไมนาพอใจ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนไมสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรได และการ เรียนการสอนที่ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูแตกตางกันได 

จากมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูมีหนาท่ี จัดการเรียนการสอน
โดยใหความสำคัญกับการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนใหผูเรียนทุกคนไดมี โอกาสเรียนรูและพัฒนาความสามารถของ
ตนอยางเต็มศักยภาพที่มีอยูโดยอาศัยความรวมมือซึ่งกันและกันใน หองเรียน ผานกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนทุกคน
ไดมีสวนรวมและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรูดังกลาวรูปแบบหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ แบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ มีกระบวนการ
ทำงาน เปนกลุมแบบทุกคนรวมมือกัน นักเรียนทุกคนในกลุมมีความสามารถแตกตางกันมีบทบาทที่ชัดเจนในการเรียน หรือการทำ
กิจกรรมอยางเทาเทียมกัน มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ไดพัฒนาทักษะความรวมมือในการทำงาน กลุม นักเรียนในกลุมมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานรวมกันขณะเดียวกันก็ตองรวมกัน รับผิดชอบการเรียนในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุม 

ซึ่งนักเรียนจะบรรลุเปาหมายของการจัดการเรียนรูไดก็ ตอเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนทุก
คนตองชวยเหลือพ่ึงพากันเพื่อใหทุก คนในกลุมประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมายรวมกัน (พิมพันธ เดชะคุปต. 2544 : 6 อาง
ถึงใน ศารทูล อารีวรวิทยกุล. 2554 : 39) จะทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความเขาใจในเนื้อหาการเรียนและ เกิด
ทักษะการทำงานรวมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่ดีขึ้น การเรียน แบบรวมมือ จัดวาเปน
วิธีเรียนที่สามารถนำมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพได การ จัดการเรียนรูแบบรวมมือมีอยูหลากหลาย
รูปแบบการจัดการเรียนรู  การจัดการเรียนรู แบบรวมมือ เทคนิค 3  STAD (Student Teams Achievement Division) เปน
รูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือที่จะชวยให นักเรียนไดชวยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหความสำคัญกับทั้งการรับผิดชอบ
รายบุคคลและรายกลุม การ จัดการเรียนรูแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions ) ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
โดยมี การจัดการเรียนรูใหผูเรียนเรียนเปนกลุมยอย 3 – 6 คน สมาชิกมีความแตกตางกันทางดานความสามารถ ทางการเรียน คือ 

แบงกลุมนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออน ลักษณะเดนของวิธีการสอนแบบรวมมือ คือ เนนเรื่องความรวมมือรวมแรงกัน
ระหวางสมาชิกกลุมในกลุมทุกคน กำหนดความสำเร็จของกลุม ทำหนาที่ ของบุคคลท่ีจะเรียนรูกระบวนการแกปญหาจากกิจกรรม
ตาง ๆรวมกัน การเรียนแบบนี้สมาชิกกลุมทุกคน จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบในการเรียนรูสิ่งที่ครูสอนเพื่อชวยเพื่อนที่อยูในกลุม
เดียวกัน เพื่อจะไดรับ ความสำเร็จรวมกัน (ทิศนา แขมมณี. 2545 : 38 อางถึงใน อรษา เกมกาเมน. 2559 : 15) ถือวาเปนการ 
จดัการเรียนรูที่เปดโอกาสใหนักเรียนแตละคนแสดงศักยภาพของตนโดยไมตองผานครูผูสอน เชน นักเรียนท่ี เรียนเกงอธิบายใหกับ
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นักเรียนออนใหเขาใจถือวาเปนการแสดงศักยภาพทางภาวะผูนำของนักเรียนท่ีเรียนเกง ไดดวย เนื่องจากนักเรียนที่เรียนเกงบางคน
ยังขาดความมั่นใจในตัวเอง 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลของการใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมื อโดยเทคนิค STAD รวมกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชาคณิตศาสตร ท่ีมีผลตอ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอู
ทอง โดยนำไปใชใน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เปดโอกาสใหนักเรียนที่มีพื้นฐานความรูแตกตางกันได แลกเปลี่ยนชวยเหลือซึ่งกัน
และกันผานกระบวนการกลุม โดยมีการวางแผนและดำเนินการแกปญหาอยางเปน ขั้นตอน เพื่อนำไปสูการใชผลการวิจัยเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตรให มีประสิทธิภาพตอไป 

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD  

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่พัฒนาข้ึน    

3. สมมติฐาน
3.1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา โกรัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD 

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

4.เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
4.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

4.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

เสรี จันมะยม (2545 : 8) ไดกลาวไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การบรรจุเนื้อหาท่ีครูจะสอน แทนท่ี
ครูจะสอนเนื้อหานั้นดวยตนเอง ครูก็บรรจุเนื้อหาเหลานั้นไวในโปรแกรมคอมพิวเตอรและนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง4.1.1 

แบบวิธบีทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมหนึ่งทางการศึกษา ที่มีคุณคาทางการจัดการเรียนการสอนหลาย
ประการ เปนเครื่องมือที่ชวยใหครูดำเนินการสอนไปตามลำดับขั้นตอนชวยแกปญหาการขาดแคลนครูไดในบางโอกาส ชวย
ถายทอดเน้ือหาประสบการณที่ซับซอนท่ีเปนนามธรรมสูงๆ ไดชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูเรียนไดมีโอกาส
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ชวยสงเสริมการศึกษารายบุคคล กลุมบุคคลผูเรียนไดเรียนตามความสนใจตามเวลา และโอกาสท่ีอำนวย 

(ลัดดา ศุขปรีดี. 2523: 26) และยังสามารถเรียนไดทั้งในช้ันเรียนปกติและสอนซอมเสริมนอกเวลาเรียนได สามารถลดบทบาทและ
ภาระของครูผูสอนใหนอยลง ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนมากขึ้น สนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี (วีระ ไทยพานิช.2529: 

137) 

4.1.2 วิธีการใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

จอหนสัน แอนด  จอหนสัน (Johnson and Johnson, 1994 : 31-32,  อางถึงในทัศนา แขมมณี2547:99-100) 

กลาววา การเรียนรูจะเปนแบบรวมมือไดตองมีองคประกอบท่ีสำคัญ 5ประการดังนี้    
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1. การพึง่พาและเก้ือกูลกัน (positive interdependence )

2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ( face-to-face promotive interaction )

3. ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดของสมาชเด็กเเตละคนคน (individual accountability )

4. ใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทำงานกลุมยอย (interpersonal and small-group)

5. การวเิคราะหกระบวนการกลุม ( group processing )

5.ดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD  

5.1 การศึกษาและวิเคราะหขั้นตอนน้ีเปนการศึกษา และวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน โดยผูวิจัยเลือกโรงเรียนอูทอง 
ในการเก็บขอมูล ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สำรวจ และวิเคราะหความตองการใชบทเรียน ใน เบื้องตนสอบถาม ขอมูลจาก
คุณครูผูสอนที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2  ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

จากบทความและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ทำการศึกษา เอกสารตำราเรียน แผนการสอน วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ตลอดจนทำการ
วิเคราะหความพรอมของเทคโนโลยีในการสอน และกำหนดเนื้อหาของ บทเรียน ซึ่งเนื้อหาประกอบดวยเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโฟรัส 

เมื่อไดผลจากการศึกษา และวิเคราะห ขอมูลแลว ไดทำการออกแบบเทคนิคการนำเสนอสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

กำหนดรูปแบบ บทเรียนเพื่อเปนตนแบบ เชน การใสวีดีโอ ภาพและ ออกแบบในสวน ของแบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียน
จำนวน 20 ขอ 

5.2 ประชากรท่ีใชในวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

    5.2.1 ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ดาน  

1) ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
2) ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบการเรียน
3) ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาส่ือ

5.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื ่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD ผูวิจัยใชวิธีการพัฒนาตามรูปแบบ 

ADDIE MODEL ของ Monchai Tiantong (2011) โดยมีขั้นตอน การพัฒนา ดังนี ้
    5.3.1. ขัน้การวิเคราะห (Analysis)  

5.3.1.1 ทำการสอบถามขอมูลจากคุณครูที่สอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานเพื่อวิเคราะหหากลุมตัวอยาง ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรพื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง

5.3.1.2 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหจัดเรียงเนื้อหาตามความยากงายของแตละหนวยซึ่ง ประกอบไปดวย  
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หนวยที่1 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หนวยที่2 เรื่อง บททฤษฎีบทพีทาโกรัส หนวยที่3 บทกลับ
ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

    5.3.2 การออกแบบ (Design) 

5.3.2.1 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ตามเน้ือหา 3 หนวยโดยใชโปรแกรม Adobe Flash Player 

5.3.2.2 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

5.3.2.3 แบบทดสอบความพึงพอใจของผูเรียน  

    5.3.3 การพัฒนา (Development)  

      5.3.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ดวยโปรแกรม Adobe Flash Player 

      5.3.3.2 พัฒนาแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

      5.3. 3.3 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

    5.3.4 การดำเนินการ (Implement) 

      5.3.4.1 ผูวิจัยนำสื่อท่ีพัฒนาเรียบรอยแลวไปใหกลุมผูเชี่ยวชาญประเมิน กลุมผูเชี่ยวชาญประเมินที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1. ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 2.ผูเชี่ยวชาญดานรูปแบบบทเรียน  3.ผูเชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อ ซึ่งไดมาโดย การ
เลือกแบบเจาะจง   

    5.3.5. การประเมินผล (Evaluation) 

      5.3.5.1ผูวิจัยดำเนินการประเมินผลหาประสิทธิภาพสื่อและนำขอเสนอจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขสื่อ 

6. ผลการวิจัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD ไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังน้ี  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI)รวมกับบทเรยีนการใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ของ 
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโฟรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ที่ 2 โรงเรียนอูทอง   ไดบทเรียน จำนวน 3 บท ประกอบดวย บทที่ 1 เรื่อง 
สมบัติของรูปสามเหลีย่มมมุฉาก บทท่ี2 เรื่อง บททฤษฎีบทพีทาโกรัส บทที่3 บทกลับของ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดังภาพท่ี 1-3 
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   ภาพที่ 1 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน              ภาพที่ 2 บทเรียน 



 ภาพท่ี 3  แบบฝกหัด 

6.2 ผลการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2  ไดผลแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 .ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญจากแบบประเมินคุณภาพสื่อ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับคณุภาพ 
S.D 

1.ดานเนื้อหา 4.81 0.40 ดีมาก 

2.ดานการออกแบบ 4.67 0.51 ดีมาก 

3.ดานเทคนิค 4.33 0.58 ดีมาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.60 0.50 ดีมาก 

จากตารางที่ 1 พบวาผูเช่ียวชาญท่ีประเมินหาคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความเห็นตอบทเรียนโดยรวมมีคณุภาพ
ของสื่ออยูในระดับดมีาก ( = 4.60, S.D. = 0.50) 

7.อภิปรายผลและสรุปผล
 7.1 สรุปผลการวิจัย  

7.1.1 ไดสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STADประกอบดวยเน้ือหา 3 บท มีวีดีโอเกี่ยวกับเนื้อหาของ
แตละบทอยูชวงลางของเนื้อหา เพื่อใหนักเรียน สามารถเขาไปเรียนเองแลวทำความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น และมีแบบทดสอบใหทำ 
จำนวน 20 ขอ  

7.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD อยูในระดับดีมาก ( = 

4.60, S.D. = 0.50)  

 7.2 อธิปรายผลการวิจัย 

7.2.1 เพื่อพัฒนาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD  ไดสื่อ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ผาน
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ โดยใชเทคนิค STAD  ประกอบดวยเนื้อหา 3 บท ไดแก บทเรียน จำนวน 3 บท ประกอบดวย บท 1 เรื่อง สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉาก บทท่ี 2 เรื่อง บททฤษฎีบทพีทาโกรัส บทที ่3 บทกลับของ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาของแตละ
บทอยูลางของเนื้อหาเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาไปเรียนเองแลวทำความเขาใจไดงายยิ่งข้ึนและมีแบบทดสอบใหทำจำนวน 20 ขอ  

7.2.2 เพื่อพัฒนาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรู แบบกลุมรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD ผลการประเมินของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทอง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดย
ใชเทคนิค STAD อยูในระดับดีมาก ( = 4.60, S.D.= 0.50)  

ขอเสนอแนะ  
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบกลุมรวมมอื โดยใชเทคนิค STAD ในรายวิชาคณิตศาสตร ดึงดูด
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 
รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  

กลวัชร เจริญสุข1* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*bomzaclubb@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Adobe Flash 

CS6 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และ 
2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Adobe Flash CS6 ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.54, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, โปรแกรม Adobe Flash CS6, การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

969 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



The Development of CAI on Using Adobe Flash CS6 with Project-based 
Learning  

for Mathayomsuksa 3 Students of Princess Sirindhorn College 

Konlawhat Jansuk1* and Phongdanai Jittavisuttikul2

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

* bomzaclubb@gmail.com

ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to develop CAI on Using Adobe Flash CS6 with Project-
based learning for mathayomsuksa 3 students of Princess Sirindhorn College and 2) to evaluate quality of 

the developed CAI using discussion from 5 experts, selected by purposive sampling. The statistics used in 

this research were mean and standard deviation. 
The results showed that: 1) the developed CAI on Using Adobe Flash CS6 consisted of 3 units 

and 2) the overall opinion of experts towards the developed CAI was at the highest level (�� = 4.54, 

S.D. = 0.51). 

Keywords: “CAI”, “Adobe Flash CS6”, “Project-based learning” 

1. บทนํา
ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบันมีอธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในหลาย ๆ ดาน การศึกษาเปน

ดานหนึ่งที่นําเทคโนโลยีดานตาง ๆ เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานมัลติมีเดีย เครือขายอินเทอรเน็ต มา
ประยุกตใชในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน เพื่อเราความสนใจของผูเรียนใหมีความอยากเรียนรู หนึ่งในสื่อการเรียนการสอน
ที่นิยมใชคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงที่ใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ี ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายท่ี
สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู  คอมพิวเตอรชวยสอนเปน
ตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมท้ังการ
ไดรับผลปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) ในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศึกยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

จากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุงจัดการศึกษาใหผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐตองจัดการศึกษาใหพัฒนาคนไทย
ในทุกชวงวัยใหมีความเจริญงอกงามทุกดาน เพื่อเปนตนทุนทางปญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะ
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ในการประกอบสัมมาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นผูสอนจําเปนตองใชรูปแบบการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการสอบแบบโครงงานเปนฐานน้ันเปนเทคนิคการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญวิธีหนึ่งที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา คนควา ทดลอง สาธิต 
สรางและพัฒนาออกมาเปนโครงงาน ช้ินงาน ผลงาน หรือผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน 
แนะนํา และใหคําปรึกษา เพื่อเสริมสรางกระบวนการคิด การสรางสรรค การตัดสินใจ และการทํางานรวมกัน ตลอดจนการ
นําเสนอผลงาน ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่ใชวิธีการหลากหลายรูปแบบมาบูรณาการกัน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งจาก
ประสบการณตรงที่เกิดขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2556) 

จากการสังเกตบรรยากาศการเรยีนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ผูเรียนไมสนใจเรยีน 
เบื่อหนายกับการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร เนื่องจากไมสามารถเรียนรูและปฏิบัติงานได ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัย
มีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เพื่อเราความสนใจของผูเรียน และสามารถทบทวน
เนื้อหาไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามความสะดวก และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่ดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอนการเรียนการสอนในรายวิชา 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน

เปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

2. ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

3. สมมติฐานงานวิจัย
ความคิดเห็นในภาพรวมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash 

CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ที่พัฒนาข้ึน 
อยูในระดับมากที่สุด 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงที่ใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ี ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่
สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยาง
ที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมท้ังการไดรับผล
ปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

การเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน หมายถึง การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวิธีหนึ่งท่ีมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยการศึกษา คนควา ทดลอง สาธิต สรางและพัฒนาออกมาเปนโครงงาน ช้ินงาน ผลงาน หรือ
ผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน แนะนํา และใหคําปรึกษา เพื่อเสริมสรางกระบวนการคิด 
การสรางสรรค การตัดสินใจ และการทํางานรวมกัน ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูที่ใชวิธีการหลากหลาย
รูปแบบมาบูรณาการกัน ทําใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งจากประสบการณตรงที่เกิดขึ้น (มนตชัย เทียนทอง, 2556) 
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4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ณีระนาถ หุนสิน และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล (2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมกับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคโครงงานเปนฐาน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียคอมพิวเตอรชวยสอน, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน, 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน และหา
คุณภาพโครงงานท่ีผูเรียนไดจัดทําข้ึน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 
3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) รูจักโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2) การใชงานโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ 
3) การออกแบบและการนําเสนองานดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาอยูในระดับมาก และดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพโดยรวมของโครงงานที่ผูเรียนไดจัดทําขึ้นอยูในระดับมาก
ที่สุด 

พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ (2558). ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานเว็บ ตามสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บ, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาขึ้น, 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเว็บที่พัฒนาข้ึน และ
หาคุณภาพโครงงานท่ีผูเรียนไดจัดทําข้ึน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาการ
เรียนรู 7 หนวยการเรียนรู ประกอบดวยงานตามฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีภาพเคลื่อนไหวจํานวน 6 งานการเรียนรู และ
บทนําใหความรูในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรจํานวน 1 หนวยการเรียนรู  โดยในแตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวย
เนื้อหา 3 สวน ไดแก 1) เนื้อหาความรูทฤษฎี 2) เนื้อหาความรูทักษะปฏิบัติ และ 3) วิดีโอสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผล
การประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากที่สุด โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผานเว็บที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพโดยรวมของโครงงานที่ผูเรียนได
จัดทําขึ้นอยูในระดับมากที่สุด 

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา และดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีประสบการณสอนไมต่ํากวา 5 ป 
5.1.2 กลุมเปาหมาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน การออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash 

CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 

5.2.2 แบบประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) พรอมคําถามปลายเปด 

5.3 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
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5.3.1 การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคทั่วไป และเน้ือหารายวิชาวิทยาการคํานวณ
จํานวน 3 หนวยการเรียนรู แลวกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 10 ขอ เพื่อนําไปออกแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ จากนั้นนําไปประเมินความสอดคลอง (IOC) และความเปน
ปรนัยโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จากนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมจํานวน 30 
ขอ ครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรูครบถวน จากนั้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐานเพ่ือจัดทําแผนการ
สอน ศึกษาคูมือการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.3.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก หนาแรกของบทเรียน, เมนูควบคุม, 
หนาจอนําเสนอเนื้อหา, Storyboard, ใบงาน/แบบฝกหัด, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผูเชี่ยวชาญ 
และออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ช้ีแจงรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบแบบโครงงานเปนฐาน 
และการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน, 2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน, 3) ศึกษาเน้ือหาบทเรียน, 4) ทําใบ
งานและแบบทดสอบระหวางเรียน, 5) ทําโครงงานตามท่ีไดรับมอบหมาย, 6) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 7) ประเมิน
คุณภาพโครงงานตามเกณฑการประเมินแบบรูบริค 

5.3.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามท่ีไดออกแบบไว ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียน ไดแก ขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอน, 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน คูมือการ
ใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe Flash CS6  

5.3.4 การนําไปใช (Implementation) ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน ซึ่งประกอบดวย 2 
ขั้นตอน ไดแก 1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบ้ืองตนและปรับปรุงแกไข, 2) ทดลองใชกับผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

5.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลขอมูลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึนกับกลุมเปาหมาย ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 ที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 
3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) เรียนรูเครื่องมือพื้นฐานใน Adobe Flash, 2) การใชสีเสนและพื้นหลัง และ 3) การสรางชุดคําสั่ง 
ActionScript โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียนหนาตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบไว แสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 หนาเขาสูบทเรียน 
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ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก 

ภาพท่ี 3 หนานาํเสนอเน้ือหา 

ภาพท่ี 4 หนานําเสนอสื่อวิดีโอ 

จากภาพที่ 1 หนาเขาสูบทเรียน เปนหนาแรกของบทเรียน ออกแบบใหมีการใสช่ือผูเรียน ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก
บทเรียน ออกแบบใหมีการใชรูปภาพท่ีสื่อความหมายไดเปนอยางดี เหมาะสมกับวัยผูเรียน ภาพที่ 3 หนานําเสนอเนื้อหา เปน
หนานําเสนอเน้ือหาโดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนในแตละบทไดตามความสนใจ และภาพที่ 4 หนานําเสนอสื่อวิดีโอ เปนหนา
นําเสนอเนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติการใชโปรแกรม Adobe Flash CS6  
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.54, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) ประกอบดวยการประเมิน 2 ดานหลัก ๆ ไดแก 1) ดานเนื้อหา และ 
2) ดานเทคนิควิธีการ แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
�� S.D. 

ดานเน้ือหา 4.53 0.50 มากที่สุด 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.54 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.54 0.51 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (�� = 4.54, S.D. = 0.51) โดยมีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (�� = 4.53, 

S.D. = 0.50) และดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด (�� = 4.54, S.D. = 0.48) 

7. สรปุผลการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การใชโปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาการเรียนรูจํานวน 3 หนวย
การเรียนรู ไดแก 1) เรียนรูเครื่องมือพื้นฐานใน Adobe Flash, 2) การใชสีเสนและพื้นหลัง และ 3) การสรางชุดคําสั่ง 
ActionScript ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.54, คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สรุปไดวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใช

โปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมกับการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.54, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) ทั้งนี้เนื่องมาจากมี
กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบตามข้ันตอน ADDIE Model สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม อีกทั้งรูปแบบการเรียนรูแบบ
โครงงานน้ันมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจรึงทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และสรางสรรค
ช้ินงานตามความสนใจ โดยผูสอนเปนผูแนะนําใหคําปรึกษา เพื่อเสริมสรางกระบวนการคิด การสรางสรรค ความรับผิดชอบ
ใหกับผูเรียน 
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9. ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาเปนบทเรียนออนไลนเพื่อใหผูเรยีนสามารถเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามความสะดวก และความสามารถใน

การเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ในปจจุบันทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ไมสามารถ
ดําเนินการทดลองใชจริงกับกลุมผูเรียนได ถึงแมวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน รวมกับการเรียนรูแบบโครงงาน
เปนฐานน้ันจะมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดจากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ แตก็ไมอาจบงบอกไดวาจะสงผลทําใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนนี้ ซึ่งหากพัฒนาเปนบทเรียน
ออนไลนอาจจะเกิดปญหาในเรื่องของทรัพยากร เชน เครื่องคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 
รวมถึงความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีของผูเรียนแตละบุคคล ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมในการใชงานบทเรียน
ออนไลน และแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนใหกับผูเรียนกอน อยาง
เหมาะสม 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการ
เรียนรู แบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 

ณรงคฤทธิ์ มากะเรือน1* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*narongrit092839@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการ
เรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย และ 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูลท่ีพัฒนาข้ึน 
ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึนวามีคุณภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.49, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75) 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, รายวิชาวิทยาการคํานวณ, การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด 
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The Development of CAI on Computing Science with Think-Pair Share 

Learning Technique for Mathayomsuksa 2 Students of Uthongsuksalai School 

Narongrit Makaruean1* and Phongdanai Jittavisuttikul2 

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

*narongrit092839@gmail.com

ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to develop CAI on Computing Science with Think-Pair 

Share technique for mathayomsuksa 2 students of Uthongsuksalai school and 2) to evaluate quality of 

the developed CAI using discussion from 5 experts, selected by purposive sampling. The statistics used in 

this research were mean and standard deviation. 
 The results showed that: 1) the developed CAI on Computing Science consisted of 3 units and 2) 
the overall opinion of experts towards the developed CAI was at the high level (�� = 4.49, S.D. = 0.75). 

Keywords: “CAI”, “Computing Science”, “Think-Pair Share technique” 

1. บทนํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มี

ความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกใน ความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ เนนใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหาความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคลองกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 
(ฉบับท่ี 3) ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 22 และมาตราท่ี 24 เนนการจัดการศึกษาท่ียึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยฝกทักษะกระบวนการคิดจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ภายใตบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพื่อใหผู เ รียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผู เรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชทําสื่อการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาเปนสิ่งท่ีสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
สามารถเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานไดเปนอยางดี เนื่องจากผูเรียนสามารถศึกษาความรู
ไดทุกที่ ทุกเวลา ตามความสะดวก และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล โดยอาจนําเทคโนโลยีคอมพิ วเตอรมา
พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งท่ีใชความสามารถของ
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คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ี ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรี ยนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่
สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู  คอมพิวเตอรชวยสอนเปน
ตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมท้ังการ
ไดรับผลปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) โดยผูสอนจะตองเลือกเทคนิคการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ มาใชใน
การจัดการเรียนการสอนอีกดวย เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เทคนิคการเรียนรูเปรียบเสมือน
เครื่องมือท่ีสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ หน่ึงในเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ไดเปนอยางดี คือ เทคนิคการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคการอภิปรายที่เริ่มจากปญหาที่ผูสอนกําหนดใหผูเรียนแตละคน
คิดแลวหาคําตอบดวยตนเองกอน หลังจากนั้นจึงนําคําตอบไปอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนที่เปนคู เมื่อมั่นใจวา
คําตอบของตนถูกตองหรือดีที่สุดแลว จึงนําคําตอบไปนําเสนอใหกลุมหรือใหเพื่อนทั้งช้ันเรียนรับฟง เพื่อสรุปผลรวมกันทั้งช้ัน
เรียนอีกครั้งหนึ่ง (มนตชัย เทียนทอง, 2556) 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ 
รวมกับวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย  เพื่อเราความสนใจของ
ผูเรียน และสามารถทบทวนเน้ือหาไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามความสะดวก และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล โดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการกลุม โดย
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ฝกกระบวนการคิด วิเคราะห การรับฟงขอคิด เห็นของผูอื่น เสริมสรางความ
สามัคคี โดยมุงหวังใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 

2. ประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

3. สมมติฐานงานวิจัย
ความคิดเห็นในภาพรวมของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับ

วิธีการเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย ที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงที่ใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ี ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรี ยนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่
สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยาง
ที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมท้ังการไดรั บผล
ปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

เทคนิคเพื่อนคูคิด คือ เทคนิคการอภิปรายท่ีเริ่มจากปญหาที่ผูสอนกําหนดใหผูเรียนแตละคนคิดแลวหาคําตอบดวย
ตนเองกอน หลังจากน้ันจึงนําคาํตอบไปอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนที่เปนคู เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตอง
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หรือดีที่สุดแลว จึงนําคําตอบไปนําเสนอใหกลุมหรือใหเพื่อนทั้งช้ันเรียนรับฟง เพื่อสรุปผลรวมกันทั้งช้ันเรียนอีกครั้งหนึ่ง (มนต
ชัย เทียนทอง, 2556) 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ศกุนี คํายอด และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียคอมพิวเตอรชวยสอน, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน และหาความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน
ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) งามบานงามตา 2) พืชผักสวนครัว 3) รูจักงานธุรกิจ ซึ่งมีผลการ
ประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งผูเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมตอบทเรียนที่
พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากที่สุด 

พงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล และสรเดช ครุฑจอน (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูดวย
เทคโนโลยี Augmented Reality เร่ือง ภาพมุมกวางของหนาที่และการเช่ือมตอภายในเครื่องคอมพิวเตอร โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบเพื่อนคูคิด เพื่อจัดทําแผนผังความคิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี 
Augmented Reality, หาประสิทธิภาพของสื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
กอนและหลังเรียนดวยสื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน และหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึน 
ผลการวิจัยพบวา สื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเนื้อหา 5 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) สวนประกอบของเครื่อง
คอมพิวเตอร, 2) หนาท่ีของคอมพิวเตอร, 3) โครงสรางการเช่ือมโยงภายในเครื่องคอมพิวเตอร, 4) การเช่ือมโยงโดยใชบัส และ 
5) สถาปตยกรรม PCI ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดีมาก
และสื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 
อีกทั้งผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอสื่อเสริมการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก 

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา และดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีประสบการณสอนไมต่ํากวา 5 ป 
5.1.2 กลุมเปาหมาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด การออกแบบ

และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการ
เรียนรูแบบเพื่อนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 

5.2.2 แบบประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) พรอมคําถามปลายเปด 

5.3 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
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5.3.1 การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคทั่วไป และเน้ือหารายวิชาวิทยาการคํานวณ
จํานวน 3 หนวยการเรียนรู แลวกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 9 ขอ เพื่อนําไปออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 36 ขอ จากนั้นนําไปประเมินความสอดคลอง ( IOC) และความเปนปรนัยโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา โดยผลการประเมินมีแบบทดสอบที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยู จํานวน 6 ขอ ผูวิจัยจึงทําการตัดทิ้ง จาก
นําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมจํานวน 30 ขอ ซึ่งยังคงครอบคลุมวัตถุประสงคการ
เรียนรูครบถวน จากนั้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพ่ือนคูคิดเพ่ือจัดทําแผนการสอน ศึกษาคูมือ
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.3.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก หนาแรกของบทเรียน, เมนูควบคุม, 
หนาจอนําเสนอเนื้อหา, Storyboard, ใบงาน/แบบฝกหัด, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผูเชี่ยวชาญ 
และออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 1) ช้ีแจงรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค
เพื่อนคูคิด และการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน, 2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน, 3) จับคูผูเรียนเพ่ือศึกษา
เนื้อหาบทเรียนและอภิปรายรวมกันทําใบงานคู, 4) ผูเรียนแตละคูนําเสนอคําตอบในใบงานและอภิปรายรวมกันทั้งช้ันเรียน, 5) 
ทําแบบทดสอบระหวางเรียน, 6) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 7) ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.3.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามท่ีไดออกแบบไว ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียน ไดแก ขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอน, 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน และ 3) 
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9  

5.3.4 การนําไปใช (Implementation) ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน ซึ่งประกอบดวย 2 
ขั้นตอน ไดแก 1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบ้ืองตนและปรับปรุงแกไข, 2) ทดลองใชกับผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

5.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลขอมูลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึนกับกลุมเปาหมาย ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัยที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) เทคโนโลยีกับ
ชีวิต, 2) วัสดุ อุปกรณทางเทคโนโลยี และ 3) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียน
หนาตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบไว แสดงดังภาพท่ี 1-4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

981 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน  ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก 

ภาพท่ี 3 แบบทดสอบกอน-หลังเรียน ภาพท่ี 4 หนานําเสนอเนื้อหา 

จากภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน เปนหนาตางแรกของบทเรียน ออกแบบใหมีสีสันดึงดูดความสนใจของผูเรียนได
เปนอยางดี ภาพที่ 2 หนาเมนหูลักบทเรียน มีการจัดวางปุมเครื่องมือเชื่อมโยงไปยังสวนตาง ๆ ของบทเรียน สามารถมองเห็น
ไดชัดเจนและสื่อความหมายไดเขาใจงาย ภาพท่ี 3 แบบทดสอบกอน-หลังเรียน เพื่อเปนการทดสอบความรูที่ไดจากการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ภาพที่ 4 หนานําเสนอเนื้อหาบทเรียน ซึ่งออกแบบปุมเช่ือมโยงบทเรียนให
เขาใจและควบคุมบทเรียนไดงาย 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ซึง่ไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก (�� = 
4.49, S.D. = 0.75) ประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน ไดแก 1) ดานเน้ือหา, 2) ดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
�� S.D. 

ดานเน้ือหา 4.54 0.72 มากที่สุด 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.42 0.78 มาก 

ภาพรวม 4.49 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (�� = 4.49, S.D. = 0.75) โดยมีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (�� = 4.54, S.D. 
= 0.72) และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก (�� = 4.42, S.D. = 0.78) 

7. สรปุผลการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการคํานวณ รวมกับวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย ที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยเนื้อหาการเรียนรูจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) 
เทคโนโลยีกับชีวิต, 2) วัสดุ อุปกรณทางเทคโนโลยี และ 3) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.49, คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.75) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นสามารถนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยพบวา ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาวิทยาการ

คํานวณ รวมกับวิธีการเรียนรูแบบเพ่ือนคูคิด สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทองศึกษาลัย ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.49, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75) ทั้งนี้เนื่องมาจากมีกระบวนการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบตามขั้นตอน ADDIE Model สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพ 
สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม อีกทั้งรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพ่ือนคูคิดน้ัน
สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูรวมกันผานกระบวนการกลุม โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ฝกกระบวนการคิด 
วิเคราะห การรับฟงขอคิดเห็นของผูอื่น เสริมสรางความสามัคคี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศกุนี คํายอด และพงษดนัย จิตต
วิสุทธิกุล (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเพื่อนคูคิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรีย
คอมพิวเตอรชวยสอน, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น และหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเน้ือหาจํานวน 3 
หนวยการเรียนรู ไดแก1) งามบานงามตา 2) พืชผักสวนครัว 3) รูจักงานธุรกิจ ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากที่สุด และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม
สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกท้ังผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุด  

9. ขอเสนอแนะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน รวมกับวิธกีารเรียนรูแบบเพื่อนคูคิดนั้นมีคุณภาพอยูในระดับมากจากการ

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ อยางไรก็ดีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ยังไมไดดําเนินการทดลองใชกับกลุมผูเรียน
เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ที่ทําใหผูวิจัยไมสามารถลงพื้นที่ทดลองใชกับผูเรียนท่ีโรงเรียนได ผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะจัดทํา
เปนบทเรียนออนไลนเพื่อที่จะสามารถทดลองใชกับผูเรียนได ซึ่งหากพัฒนาเปนบทเรียนออนไลนอาจจะเกิดปญหาในเรื่องของ
ทรัพยากร เชน เครื่องคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู รวมถึงความสามารถในการใช งาน
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เทคโนโลยีของผูเรียนแตละบุคคล ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมในการใชงานบทเรียนออนไลน และแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ท่ี
จําเปนตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนใหกับผูเรียนกอนอยางเหมาะสม  
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมเีดียออนไลน เร่ือง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน 
สําหรับจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT  

ศิริลักษณ ปนสังข1* และ มนัสนิต ใจดี2 
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*604145064@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
เบื้องตน 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
เบื้องตน และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน กลุมเปาหมาย คือ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน และ ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ 
จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน 
แบบประเมินดานเน้ือหา และแบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในงานวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนมัลติมี เดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน
ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
เบื้องตน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D. = 0.38) และ 3) บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงาน
โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.21)  

คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน, เทคนิค TGT โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 
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The Development of Online Multimedia Lesson about an Introduction to Using 

Microsoft Word 2010 for TGT collaborative learning technique 
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1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology 

 Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*604145064@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online multimedia lesson about an 

introduction to using Microsoft Word 2010, 2) to evaluate the quality of the content of the online multimedia 

lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010, and 3) to evaluate the quality of the technique 

and methodology of the online multimedia lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010. The 

target groups were 5 experts of the content, and 5 experts of the technique and methodology by the 

purposive sampling technique. The tools used in this research were the lesson plan, the online multimedia 

lesson, the content quality assessment form, and the technique and method assessment form. The statistics 

used in this research were mean and standard deviation. 
The research results showed that 1) the online multimedia lesson about an introduction to using 

Microsoft Word 2010 consisted of 3 units, 2) the online multimedia lesson about an introduction to using 

Microsoft Word 2010 had the quality of the content at the highest level (  = 4.54, S.D. = 0.38), and 3) the 

online multimedia lesson about an introduction to using Microsoft Word 2010 had the quality of the 

technique and methodology at the highest level (  = 4.66, S.D. = 0.21). 

Keywords: Online Multimedia Lesson, TGT technique, Microsoft Word 2010 

1. บทนํา
ปจจุบันการแพรระบาดของ COVID 19 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการศึกษาทุกระดับทั่วโลก ทําใหสถานศึกษา

เกือบทุกแหงทั่วโลกตองปดการเรียนการสอน และเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษา ที่เดนชัดที่สุด คือ การเรียนการสอน
ที่ตองดําเนินงานตอ มิใหหยุดชะงัก เพราะจะสงผลตอคุณภาพของนักเรียน จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ เกิด
นวัตกรรมทางความคิด เปนความคิดกระทันหัน ไมมีการเตรียมการกอนลวงหนา มีรูปแบบใหมทางการเรียนการสอน นักเรียนไม
สามารถมาโรงเรียนได แตสามารถเรียนได แนวคิดทางการเรียนการสอนทางไกลโดยใชสื่อออนไลน จึ งระดมเขามาชวยแกปญหา
ทางการเรียนการสอน (เทื้อน ทองแกว, 2563) จึงทําใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลเปนจํานวนมาก ครูไดปรับเปลี่ยน
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การเรียนการสอน คิดคนวิธีการท่ีดี ๆ หลายอยาง ทําใหรูวาการศึกษาไมใชเกิดขึ้นไดในหองเรียนเทานั้น แตเมื่อสถานการณจําเปน
ก็สามารถเกิดไดทุกท่ี ท้ังทางออนไลน หรือทางออฟไลน เชน การสงหนังสือ อุปกรณการเรียน พรอมคําแนะนําไปใหนักเรียน 

การนํามัลติมีเดียมาใชเพื่อการเรียนการสอนและการนําเสนอ ที่อาจเรียกวาชุดหรือชุดสื่อประสม การใชมัลติมีเดียผูใช
ตองสามารถควบคุมระบบและข้ันตอนการนําเสนอไดงายไมซับซอน ความสามารถในการปฏิสัมพันธกับผูใชเปนคุณสมบัติที่เพิ่ม
ขึ้นมาพรอม ๆ กับพัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งชวยใหผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ (ธีรพงศ 
วชิรโกเมน, 2553) บทเรียนมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูเปนสื่อการเรียนรูที่สามารถสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่สามารถสรางสื่อมัลติมีเดียไดหลากหลายรูปแบบ เชน จับภาพหนาจอเพ่ือทํา สื่อการสอน 
สรางสื่อนําเสนอขอมูลตางๆ ประกอบดวยรูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ขอความ สรางแบบทดสอบในรูปแบบตาง ๆ  

ผูวิจยัไดศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT  (Teams – Games -Tournaments) พบวาการจัดการเรียน
แบบ TGT เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือ การนําเสนอมีลักษณะเปนการบรรยาย อภิปราย อาจจะมีสื่อการเรียนรูอื่น  ๆ 
ประกอบดวย ผูสอนตองเนนใหผูเรียนทราบวาจะตองใหความสนใจในเน้ือหาสาระ เพราะจะชวยใหทีมประสบความสําเร็จในการ
แขงขัน วิธีนี้เหมาะกับการเรียนรูในวิชาพ้ืนฐานท่ีคําถามมีคําตอบที่แนนอนตายตัว การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค TGT ทําใหผูเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 (สุรพร อุทุมพร และมนัสนิต ใจดี, 2562, สุริยา พันธุแตง และ 
ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี, 2561) 

จากประเด็นดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 
2101 เบื้องตน สําหรับการจัดการเรียนรูแบบ TGT เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน มีความสุข ไม
เครียดกับการเรียนเนื่องจากไดเลนเกมระหวางการเรียนรู  

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน  
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 

เบื้องตน 
2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทําบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม

ไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน  

3. สมมติฐานการวิจัย

3.1 บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบ้ืองตน  มีคุณภาพดานเนื้ออยูใน
ระดับมาก 

 3.2 บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการในการจัดทําอยูในระดับมาก 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 กลุมเปาหมาย 

 4.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยที่สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ในระดับช้ัน
ประถมศึกษา มาไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอร  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความเช่ียวชาญในการจัดทํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู 

4.2.1.1 ศึกษาตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

 4.2.1.2  กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและใบงาน จํานวน 3 แผน ไดแก 
แผนท่ี 1 เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 แผนที่ 2 การสรางเอกสารดวย Microsoft Word 2010 และแผนที่ 3 
การตกแตงเอกสารดวย Microsoft Word 2010 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามเทคนิค TGT คือ ใหผูเรียนศึกษาเน้ือหารวมกัน
จากบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนที่พัฒนาข้ึน จากนั้นใหผูเรียนแยกยายกันไปแขงขันเลนเกมตามกลุมความสามารถของตน และ
ผูเรียนแตละคนนําคะแนนท่ีไดกลับมารวมเปนคะแนนของกลุม และกําหนดการวัดผลประเมินผล 

4.2.1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูและใบงานเสนออาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
 4.2.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูและใบงานเสนอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหา 

4.2.2 บทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เร่ือง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบ้ืองตน 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด 2010 เบื้องตน สําหรับ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model ดังนี ้

4.2.2.1  ขั้นที่ 1 Analysis (การวิเคราะห) วิเคราะหความรู ความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอรของ
ผูเรียน ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนออนไลนโดยใชเว็บไซต Wix.com 

4.2.2.2 ขั้นที่ 2 Design (การออกแบบ) ออกแบบหนาจอบทเรียนมัลติมีเดียออนไลน วิธีการนําเสนอ
เนื้อหา และการปฏิสัมพันธกับผูใช  

 4.2.2.3  ขั้นที่ 3 Development (การพัฒนา) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนตามที่ไดออกแบบไวในขั้น
ที่ 2 โดยใชเว็บไซต Wix.com 

4.2.2.4 ขั้นที่ 4 Implementation (การนําไปใช) ผูวิจัยทดลองใชบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนดวยตัวผูวิจัย 
และไดปรับปรุงแกไขเบื้องตน นําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนที่พัฒนาขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัย ผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 5 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการจัดทําบทเรียน จํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทเรียนฯ 
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4.2.2.5 ขั้นที่ 5 Evaluation (การประเมินผล) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
และดานเทคนิคและวิธีการ โดยใชสถิติการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4.2.3.1 ผูวิจัยออกขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยออกใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค 
4.2.3.2 นําไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาพิจารณาความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค พบวา มี

ขอสอบท่ีผานการประเมิน จํานวน 57 ขอ (มีคา IOC เทากับ 1.00 ) และไมผานการประเมิน จํานวน 3 ขอ (มีคา IOC เทากับ 
0.00) จึงนําขอสอบที่เลือกแลวจํานวน 30 ขอ ซึ่งครบทุกจุดประสงคไปใชสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช 
google forms 

4.2.4 แบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ และแบบสอบถามเพ่ือหาคา IOC 

4.2.4.1 สรางแบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับของลิเคริท (Likert) โดยที่ 5 หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก  4 หมายถึง คุณภาพระดับดี 3 หมายถึง คุณภาพระดับ
ปานกลาง 2 หมายถึง คุณภาพระดับพอใช และ 1 หมายถึง คุณภาพระดับควรปรับปรุง 

 4.2.4.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา เพื่อหาคาความสอดคลองของ
จุดประสงคกับแบบทดสอบ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ โดยที่ +1 หมายถึง คําถามมีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับจุดประสงค และ -1 หมายถึง แนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับ
จุดประสงค 

4.2.4.3 นําแบบประเมินดานเนื้อหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ และแบบสอบถามเพื่อหาคา
ความสอดคลองของจุดประสงคกบัแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบ และผูวจิัยแกไขตามคาํแนะนํา 

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมิเดียออนไลน เร่ือง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน 
ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 
หนวยการเรียนรูที่ 2 การสรางเอกสารดวย Microsoft Word 2010 และหนวยการเรียนรูที่ 3 การตกแตงเอกสารดวย Microsoft 

Word 2010 ดังภาพตัวอยาง 

  ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน ภาพท่ี 2 หนาเขาสูแบบทดสอบ   ภาพท่ี 3 ตัวอยางหนาบทเรียน 
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จากภาพท่ี 1 เปนหนาแรกของบทเรียน นักเรียนสามารถเขาใชและเลือกเมนูดานบนไดตามที่ตองการ ซึ่งจะมีเมนู
ดังตอไปนี ้1) หนาแรก จะเปนการอธิบายความหมายของโปรแกรม Microsoft Word 2010 2) หนวยการเรียนรูที่ 1 3) หนวยการ
เรียนรูที่ 2  4) หนวยการเรียนรูที่ 3 ซึ่งท้ัง 3 หนวยจะประกอบไปดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน และรูปภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในบทนั้น 5) วิดีโอ ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับ
บทเรียนทั้งหมดเปนวิดีโอใหนักเรียนดู และ 5) ผูจัดทํา จะแสดงขอมูลของผูจัดทํา ภาพที่ 2 เปนหนาแบบทดสอบสําหรับทดสอบ
ความรูของผูเรียน และภาพท่ี 3 เปนตัวอยางหนาบทเรียนหนวยที่ 1 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใหผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา ประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน � S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานเนื้อหา 4.60 0.36 มากที่สุด 

2. ดานรูปแบบการสอน 4.50 0.40 มากที่สุด 

3. ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.53 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.38 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 

5.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปให
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
รายการประเมิน � S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานตัวอักษร 4.63 0.25 มากที่สุด 

2. ดานภาพน่ิง 4.68 0.23 มากที่สุด 

3. ดานวิดีทัศน 4.60 0.42 มากที่สุด 

4. ดานการออกแบบ 4.60 0.29 มากที่สุด 

5. ดานปฏิสัมพันธ 4.80 0.45 มากที่สุด 
โดยรวม 4.66 0.21 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ พบวา โดยรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 
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6. สรุปผลการวิจัย

6.1 บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 เริ่มตนใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 2) หนวยการเรียนรูที่ 2 การสราง
เอกสารดวย Microsoft Word 2010 และ 3) หนวยการเรียนรูที่ 3 การตกแตงเอกสารดวย Microsoft Word 2010 ซึ่งในแตละ
บทเรียนประกอบดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน เนื้อหาท่ีเปนขอความและภาพ 

6.2 บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเน้ือหาอยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 

6.3 บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน มีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

7. อภิปรายผล

7.1  บทเรียนมัลติมีเดียออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องตน ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย ในแตละหนวยนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งขอความ ภาพน่ิง และวิดีโอ เพื่อกระตุนใหผูเรียนสนใจที่
จะเรียนรู และเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น สอดคลองกับ ณัฐกร สงคราม (2557) ที่กลาววา การใชเทคนิคการนําเสนอที่หลากหลาย 
สวยงาม จะกระตุน ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ชวยใหเกิดความคงทนในการจดจํา เพราะรับรูไดจากหลายชองทางทั้งภาพและเสียง  

7.2  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลตมิีเดีย โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาท่ีจัดทํามีความเหมาะสม มีเน้ือหาท่ีเปนไปตามลําดับ 
มีการใชภาษาที่เขาใจงาย และสอดคลองกับตัวช้ีวัดรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุรพร อุทุมพร และมนัสนิต ใจดี (2562) ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอความเหมาะสมดานเนื้อหาของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องมาจากการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกําหนด
วัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีจะสอนโดยการศึกษาขอมูลจากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

7.3  ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนมัลติมีเดีย โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา 
โดยรวมอยูระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.21 เนื่องจากบทเรียนใชงานท่ีงายเหมาะสม
กับวัยของผูเรียน มีการพัฒนาอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุริยา พันธุแตง และ ปถมาภรณ ไทยโพธ์ิศรี (2561) ที่
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเทคนิคในการผลิตอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาอยางเปนระบบ  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิกร บุญไทย (2562) พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 

2013 มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.86/82.10 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

8. ขอเสนอแนะ

8.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
  ควรศึกษาบริบทของโรงเรียน สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร ทักษะการใชคอมพิวเตอรของผูเรียน 
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8.2 การทําวิจัยคร้ังตอไป 

8.2.1 ควรจัดทํารูปแบบคําถามใหหลากหลายเพ่ือนําไปใชในการแขงขันกลุมเลนเกม 

8.2.2 ผูวิจัยจะนําบทเรียนมัลติมีเดียออนไลนที่พัฒนาข้ึน ไปใชสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทา
ตําหนัก (เทพวิทยเสถียร) โดยจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ท่ีดีขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es        
รายวิชาวิทยาการคํานวณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ธนัญญา ตันติสุปรีย1* และ วิมาน ใจดี2 
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*Thananya.25012542@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการ
คํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es และ 4) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
2 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม จํานวน 31 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน แบบประเมินดานเน้ือหา แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  t-test แบบ 
Dependent 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยรายการทํางานหลัก 6 รายการ 
ไดแก หนาหลัก เนื้อหาเรื่องการออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาไพทอน ตัวแปรภาษาไพทอน รหัสควบคุมและตัว
ดําเนินการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และผูจัดทํา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความ
คิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es มีคาประสิทธิภาพ 94.84/91.08 3) นักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 4) นักเรียนมีความพงึพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es อยูในระดับมาก
ที่สุด   

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน การเรียนรูแบบ 5Es วิทยาการคํานวณ 
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The Development of Online Computer Assisted Instruction together with 5Es 

Instructional Model in Computational Science Subjects for Grade 8 Students 

Thananya Tantisupree1* and Wiman Jaidee2 

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*Thananya.25012542@gmail.com

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop and evaluate the quality of an online computer assisted 

instruction in computational science subjects for grade 8 students, 2) to find the effectiveness of the online 

computer assisted instruction together with 5Es instructional model in computational science subjects for 

grade 8 students, 3) to compare the learning achievement of the students before and after learning with the 

online computer assisted instruction together with 5Es instructional model, and 4) to find the satisfaction of 

students on the online computer assisted instruction together with 5Es instructional model. The sample 

group used in this research was 31 students of grade 8 students of Tamaka Wittayakhom School by the 

purposive sampling technique. The instruments used in this research were the online computer assisted 

instruction, the assessment form of the content, the assessment form of the techniques and methodology, 

the learning achievement test, and the assessment form of student satisfaction. The data were statistically 

analyzed using mean, standard deviation, and t–test dependent. 
The research findings showed that: 1) the online computer assisted instruction that developed was 

consisted of 6 main items including main page, the content of programming designed in Python language, 

Python language variable, control code and operator, pretest and posttest, and developer, the opinion of the 

content experts and the opinion of the technique and methodology experts on the online computer assisted 

instruction were at the highest level, 2) the effectiveness of the online computer assisted instruction together 

with 5Es instructional model was 94.84/91.08, 3) the students who studied with the online computer assisted 

instruction together with 5Es instructional model had post-test scores higher than pre-test scores at .05 

significance level, and 4) the students' satisfaction with the online computer assisted instruction together with 

5Es instructional model was at the highest level. 

Keywords: Online Computer Assisted Instruction, 5Es Instructional Model, Computational Science  
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1. บทนํา
การเขาสูยุค Thailand 4.0 เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจโดยการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งปจจัยที่สําคัญ

ประการหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนไปตามนโยบาย Thailand 4.0 คือบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ดังนั้นการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูเศรษฐกิจ
ฐานความรูในอนาคตจําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีปริมาณท่ีเพียงพอและคุณภาพสูง โดยอาศัยการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
นักศึกษาในทุกชวงวัยเพือ่เปนตัวปอนเขาสูเสนทางอาชีพ ผานการเพ่ิมจํานวนนักเรียนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเพียงพอ 
พัฒนาตอยอดเขาสูระดับอุดมศึกษา และเช่ือมโยงไปถึงการบริหารจัดการบุคลากรท้ังที่สําเร็จการศึกษาแลว และท่ีกําลังจะสําเร็จ
การศึกษาใหสามารถแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ (สภานโยบายวิจยัและนวัตกรรมแหงชาติ, 2560) 

วิทยาการคํานวณเปนรายวิชาท่ีเรียนรูเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห แกปญหาเปนข้ันตอนและเปนระบบ 
ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) เปนรายวิชาท่ีมุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการคิดเชิง
คํานวณ การแกปญหา และการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับการสรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตาง ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเพิ่มวิชาวิทยาการคํานวณเปนรายวิชาพ้ืนฐานในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระ
ที่ 4 เทคโนโลยี ในปการศึกษา 2561 และไดจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นในปการศึกษา 2563 

คูมือครู รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เลือกใชวัฏจักรการเรียนรูแบบเสาะหา
ความรู (5Es) สําหรับจัดการเรียนการสอน เน่ืองจากเปนกระบวนการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองผานิด
กระบวนการคิดและปฏิบัติ และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือใหผูเรียนไดฝกวิธีการทางวิทยาศาสตร ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (ชนินทร 
เฉลิมสุข และอภิชาติ คําปลิว, 2560) การเรียนรูแบบ 5Es มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) ขั้นสํารวจและ
คนหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู (Elaboration) และขั้นประเมินผล (Evaluation) 
เปนรูปแบบการสอนที่สามารถใชไดทุกกลุมสาระการเรียนรู (พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, 2550) จึงพบวามีนักวิจัยทาง
การศึกษาจํานวนมากนํารูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es ไปใชในงานวิจัย และพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวย
รูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es สูงกวากอนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es อยูในระดับมากขึ้นไป 
เชน งานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และการทํางานเปนทีม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 (วิมัณฑนา หงษพานิช, 2560) 
งานวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิทยาศาสตรโดยกระบวนการสบืเสาะหาความรู (5Es) ดวยการเนนคํา
สําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 (สุภาภรณ ภูพวก และวิษณุ ธงไชย , 2560) และงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบ 5Es (ชัยวัฒน บุญธรรม และวิมาน ใจดี, 2560)   

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่อง การแกปญหาดวยภาษาไพทอน เนื่องจากภาษาไพทอนเปนภาษาคอมพิวเตอรที่ไดรับความนิยม สามารถใช
ในการประมวลผลท่ีหลากหลาย ทั้งในดานการประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (Big Data) การเขียนโปรแกรมประเภทปญญาประดิษฐ 
(Artificial Intelligence) และการทํางานประเภทการแสดงผลขอมูล (Data Visualization) ดังนั้นการเรียนรูการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาไพทอนจึงเปนพื้นฐานสําคัญท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในการศึกษาและเรียนรูในระดับที่สูงข้ึน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนจนถึงขีดสูงสุดตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ เพื่อการประกอบอาชีพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
และสามารถนําไปใชในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ ไดในอนาคต 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es รายวิชาวิทยาการ
คํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es  

 2.4 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es 

3. สมมติฐานในการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก 

 3.2 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการ
คํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 อยูในระดับมาก  
 3.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ 5Es มีคาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

 3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 
รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.5 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
2 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es อยูในระดับมาก 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 
  4.1.1 การจัดการเรียนรูแบบ 5Es 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) ไดสรุปขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรูไว 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) เปนการนําเขาสูบทเรียนซึ่งอาจเกิดความสนใจ 
ความสงสัย เปนการกระตุนใหเกิดความสนใจใครรู นําไปสูประเด็นที่จะศึกษาคนควาใหชัดเจนย่ิงขึ้น ขั้นที่ 2 สํารวจและคนหา 
(Exploration) เปนการทําความเขาใจในประเด็นที่ศึกษา วิธีการศึกษาอาจเปนการตรวจสอบ การทดลอง การปฏิบัติ การสืบคน
ความรู เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลอยางพอเพียงในการท่ีจะใชในขั้นตอไป ขั้นท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) เปนการนํา
ขอมูลขอสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห แปลผล สรุปผล และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ขั้นที่ 4 ขยายความรู (Elaboration) เปนการนํา
ความรูที่สรางขึ้นไปเช่ือมโยงกับความรูเดิม หรือแนวคิดที่ไดคนควาเพิ่มเติม หรือนําขอสรุปไปอธิบายสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ 
ทําใหเกิดความรูที่กวางขึ้น ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) เปนการประเมินการเรียนรูดวยกระบวนการตาง ๆ วามีความรูอะไรบาง 
รูมากนอยเพียงใด และนําไปประยุกตความรูสูเรื่องอื่น ๆ 

  4.1.2 คอมพิวเตอรชวยสอน 
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  คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใหผูเรียน
นําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบปดวยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ
อาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดสนใจมากย่ิงข้ึน รวมท้ังการแสดงผลการเรียน
ใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละ
คน ทั้งนี้จะตองมีการวางแผนในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่แตกตางกัน (ปริญญา อินทรา, 2556) 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ชัยวัฒน บุญธรรม และวิมาน ใจดี (2560) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร 

สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบ 5Es ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร มีผลการประเมินคุณภาพ
ดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากท่ีสุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนการสอนแบบ 5Es หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนการสอนแบบ 5Es อยูในระดับมากท่ีสุด 

สุภาภรณ ภูพวก และวิษณุ ธงไชย (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอการเรียน
วิทยาศาสตรโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) ดวยการเนนคําสําคัญ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) ผานเกณฑรอยละ 80 คิดเปนรอยละ 84.80 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการสืบเสาะหาความรู (5Es) อยูในระดับมากท่ีสุด 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  5.1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี ที่เรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 10 หอง จํานวนนักเรียนท้ังหมด 344 คน 

  5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี  ที่
เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 31 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

5.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

  5.2.2 แบบประเมินดานเน้ือหา 
  5.2.3 แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ  
  5.2.4 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ   
  5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการ
คํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es 

5.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตาม ADDIE Instructional Designed Model มีรายละเอียด ดังน้ี 
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  5.3.1 การวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู ไดแก ผูเรียน การ
จัดการเรียนรูแบบ 5Es เนื้อหารายวิชา และนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 
  5.3.2 การออกแบบ (Design) ผูวิจัยไดเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูแบบ 5Es ประกอบดวย 
วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนรู ใบงาน เกณฑการใหคะแนน และแบบทดสอบ จากนั้นนําเสนอผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น และประเมินความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามของแบบทดสอบกับวัตถุประสงคในการเรียนรู  
  5.3.3 การพัฒนา (Development) ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ดวย Wix นําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบข้ันตน และนําเสนอผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาข้ึน 

  5.3.4 การทดลองใช (Implementation) ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาข้ึนกับ
กลุมตัวอยางดวยวิธีการเรียนรูแบบ 5Es โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอน-สอบหลัง (One Group Pretest 

Posttest Design) ประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นนํา เปนขั้นตอนที่ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู แนะนําวิธีการ
เรียนรูแบบ 5Es แนะนําวิธีการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2) ขั้นสอน 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 5Es โดยครูคอยใหการสนับสนุน แนะนํา และอธิบายเมื่อนักเรียนมีปญหา 3) ขั้นสรุป นักเรียนแตละ
คนทําแบบทดสอบหลังเรียน ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบทดสอบ และชมเชยนักเรียนที่ทําคะแนนไดสูงสุด  

ภาพท่ี 1 นักเรียนศึกษาเน้ือหาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน 

  5.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดหลังจากการทดลองใชกับกลุมตัวอยางมาวิเคราะหดวย 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 และ t-test แบบ Dependent เพื่อทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการวิจัย 

6. ผลการวิจัย

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนร รายวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน รายวิชาวิทยาการคํานวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ตัวอยางดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การแกปญหาดวยภาษาไพทอน 

จากภาพท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวย หนาเขาสูบทเรียน รายการทํางาน
สําหรับเขาสูเนื้อหาบทเรียนจํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยที่ 1 การออกแบบข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมภาษาไพ
ทอน หนวยท่ี 2 ตัวแปรภาษาไพทอน และหนวยท่ี 3 รหัสควบคุมและตัวดําเนินการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

  6.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหา จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา 
รายการประเมิน � S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานแผนการจัดการเรียนรู 4.87 0.12 มากที่สุด 
ดานเน้ือหา 4.78 0.17 มากที่สุด 
ดานรูปแบบการสอน 4.50 0.87 มากที่สุด 
ดานแบบทดสอบ 4.56 0.51 มากที่สุด 
ดานการประเมินผล 4.67 0.33 มากที่สุด 

โดยรวม 4.67 0.34 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.67, S.D. = 0.34) และ
อยูในระดับมากท่ีสุดทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานแผนการจัดการเรียนรู ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการสอน ดานแบบทดสอบ และดานการ
ประเมินผล 

  6.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนโดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 3 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน � S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานเทคนิคและวิธีการนําเสนอ 4.47 0.50 มาก 
ดานการใชขอความหรือตัวอักษร 4.93 0.12 มากที่สุด 
ดานการใชเสียง ภาพนิ่ง 4.75 0.25 มากที่สุด 

โดยรวม 4.72 0.28 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเทคนิค โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.72, S.D. = 0.28) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 2 ดาน คือ ดานการใชขอความหรือตัวอักษร และดานการใชเสียง ภาพนิ่ง และอยูใน
ระดับมาก 1 ดาน คือ ดานเทคนิคและวิธีการนําเสนอ 

 6.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจดัการเรียนรูแบบ 5Es รายวิชาวิทยาการ
คํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจดัการเรียนรูแบบ 5Es 
คะแนน คะแนนเต็ม � ประสิทธิภาพ 

แบบฝกหัดระหวางเรียน (E1) 15 14.23 94.84 

แบบทดสอบหลังเรียน (E2) 30 27.32 91.08 

จากตารางที ่3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 มีคาประสิทธิภาพ 94.84/91.08  

 6.3 ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบ 5Es รายวิชาวิทยาการคํานวณ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 สรุปผลไดดังตารางท่ี 4  

ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบ n x s.d. df tคํานวณ tตาราง Sig 

กอนเรียน  31 9.74 3.26 
30 20.536 1.697 0.000* 

หลังเรียน 31 27.23 4.35 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05
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จากตารางท่ี 4 tคํานวณ มีคาเทากับ 20.536 สูงกวา tตาราง ที่มีคาเทากับ 1.697 สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

6.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ 
สรุปผลไดดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ � S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ดานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4.62 0.47 มากที่สุด 
ดานเน้ือหาของวิชา 4.62 0.38 มากที่สุด 

โดยรวม 4.62 0.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบ 5Es พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.62, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 ดาน คือ ดานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และดานเน้ือหาของวิชา 

7. สรปุผลการวิจัย
 7.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอ 1  

 7.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เปนไปตามสมมติฐานขอ 2  

 7.3  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่พัฒนาข้ึนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es มีคา
ประสิทธิภาพ 94.84/91.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3 

 7.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบ 5Es มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 4 

 7.5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบ 5Es อยูในระดับมากที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอ 5 

8. อภปิรายผลการวิจัย
 8.1 ผลการประเมินความเหมาะสมดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเช่ียวชาญ พบวา มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดท้ังสองดาน สอดคลองกับ ชัยวัฒน บุญธรรม และวิมาน ใจดี (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ฮารดแวร สําหรับจัดการเรียนการสอนแบบ 5Es ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
 8.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es พบวา มีคาประสิทธิภาพ 
94.84/91.08 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 สอดคลองกับ วราทิพย วรยศ และคณะ (2563) ไดศึกษาวิจัยและพบวา แผน
กิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู มีประสิทธิภาพ 87.55/81.82 

 8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบ 5Es สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ ชัยวัฒน บุญธรรม และวิมาน ใจดี (2560) และ
สอดคลองกับ สุภาภรณ ภูพวก และวิษณุ ธงไชย (2560) ไดศึกษาวิจัยและพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
ดวยการเรียนการสอนแบบ 5Es สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 8.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ 5Es 

พบวา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ชัยวัฒน บุญธรรม และวิมาน ใจดี (2560) ไดศึกษาวิจัยและ
พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนการสอนแบบ 5Es อยูในระดับมากท่ีสุด 

9. ขอเสนอแนะ
บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนควรมีพื้นที่สําหรับการแสดงความคิดเห็น และพื้นที่สําหรับใหนักเรียนฝกเขียนโปรแกรม

โดยไมตองดาวนโหลดโปรแกรม 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

ประชามงคล 

ลมฟา อาสา1* และพงษดนัย จิตตวิสุทธิกุล2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*tangkekht@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประชามงคล และ 2) ประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาข้ึน ประกอบดวย
เนื้อหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นในภาพรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนวามี
คุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.64, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48) 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง 
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The Development of CAI on Technological Change with Self-directed 

Learning Technique for Mathayomsuksa 2 Students of Prachamongkol School 
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Nakhon Pathom Rajabhat University 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) to develop CAI on Technological Change with Self-directed 

learning technique for mathayomsuksa 2 students of Prachamongkol school and 2) to evaluate quality of 

the developed CAI using discussion from 5 experts, selected by purposive sampling. The statistics used in 

this research were mean and standard deviation. 

The results showed that: 1) the developed CAI on Technological Change consisted of 3 units and 

2) the overall opinion of experts towards the developed CAI was at the highest level (  = 4.64, S.D. =

0.48). 

Keywords: “CAI”, “Technological change”, “Self-directed learning technique” 

1. บทนํา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

ตามมาตราที่ 22 และมาตราท่ี 24 เนนการจัดการศึกษาท่ียึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ โดยฝกทักษะกระบวนการคิดจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและ
เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ภายใตบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและความรอบรู เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งเปนสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก 
แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการ
สอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความ
ตองการท่ีจะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก
การมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) โดยผูสอนจะตองเลือกเทคนิค
การเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed 

learning) เปนวิธีการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบตอแผนการเรียนของตนเอง ผูเรียนจะทําการ
วางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรู และการประเมินผลดวยตนเอง โดยจะมีผูชวย
เหลือหรือไมมีผูชวยเหลือก็ได (พัชรี พลาวงศ, 2536) 
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ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประชามงคล  เพื่อผูเรียนจะ
สามารถทบทวนเน้ือหาไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามความสะดวก และความสามารถในการเรียนรูของแตละบุคคล โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูดวยตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบตอแผนการเรียนของ
ตนเอง ผูเรียนจะทําการวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูล เลือกวิธีการเรียนรู และการประเมินผลดวย
ตนเอง โดยมุงหวังใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนประชามงคล 

2. ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน

3. สมมติฐานงานวิจัย
ความคิดเห็นในภาพรวมของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนประชามงคล ที่พัฒนาข้ึน อยูในระดับมาก 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงที่ใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 
เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ี ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่
สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยาง
ที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือการโตตอบพรอมท้ังการไดรับผล
ปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

การเรียนรูดวยตนเอง (self-directed learning) เปนวิธีการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบตอ
แผนการเรียนของตนเอง ผูเรียนจะทําการวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู เลือกแหลงขอมูล  เลือกวิธีการเรียนรู และ
การประเมินผลดวยตนเอง โดยจะมีผูชวยเหลือหรือไมมีผูชวยเหลือก็ได (พัชรี พลาวงศ, 2536) 

4.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ชนัษฏา สมมิตร และวินัย เพ็งภิญโญ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียคอมพิวเตอรชวยสอน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีพัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน 
และหาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาข้ึนมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและ
ดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผล
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ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งผูเรียนมีความพึง
พอใจในภาพรวมตอบทเรียนที่พัฒนาข้ึนอยูในระดับมากที่สุด 

ฤชากานต พวงเปย และวินัย เพ็งภิญโญ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ในรายวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัด
หนองศาลา (ประชานุกูล) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียคอมพิวเตอรชวยสอน, หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึน, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึน และหาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีผลการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการอยูในระดับมาก 
และมีประสิทธิภาพเหมาะสมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดเปนอยางดีสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน
อยูในระดับมากท่ีสุด 

5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา และดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่มีประสบการณสอนไมต่ํากวา 5 ป 
5.1.2 กลุมเปาหมาย คือ ผูเช่ียวชาญดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง การออกแบบและพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงเปนผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัฒกรรม 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนประชามงคล 

5.2.2 แบบประเมิน คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert Rating Scales) พรอมคําถามปลายเปด 

5.3 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดําเนินข้ันตอนตามรูปแบบ ADDIE Model โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
5.3.1 การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคทั่วไป และเน้ือหารายวิชาวิทยาการคํานวณ

จํานวน 3 หนวยการเรียนรู แลวกําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 10 ขอ เพื่อนําไปออกแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ จากนั้นนําไปประเมินความสอดคลอง ( IOC) และความเปน
ปรนัยโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จากนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมจํานวน 30 
ขอ ซึ่งยังคงครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรูครบถวน จากนั้นศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองเพื่อจัดทํา
แผนการสอน ศึกษาคูมือการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

5.3.2 การออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก หนาแรกของบทเรียน, เมนูควบคุม, 
หนาจอนําเสนอเนื้อหา, Storyboard, ใบงาน/แบบฝกหัด, แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของผูเชี่ยวชาญ 
และออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองดังนี้ 1) ช้ีแจงรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง และการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน , 2) ทําแบบทดสอบกอนเรียน, 3) วาง
แผนการเรียนรูกับผูเรียนไวลวงหนาเพ่ือใหบรรลุถึงจุดประสงคที่ตั้งไว, 4) ใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ตามที่ผูเรียนกําหนดไวกับผูสอน, 5) ทําแบบทดสอบหลังเรียน และ 6) ทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
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5.3.3 การพัฒนาบทเรียน (Development) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามท่ีไดออกแบบไว ซึ่ง
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 1) การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียน ไดแก ขอความ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอน, 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน และ 3) 
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe Captivate 9  

5.3.4 การนําไปใช (Implementation) ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน ซึ่งประกอบดวย 2 
ขั้นตอน ไดแก 1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบ้ืองตนและปรับปรุงแกไข, 2) ทดลองใชกับผูเช่ียวชาญ
ดานเน้ือหาและดานเทคนิควิธีการ เพื่อนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

5.3.5 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลขอมูลที่ไดจากการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาข้ึนกับกลุมเปาหมาย ดวยการวิเคราะหคาทางสถิติตาง ๆ ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 3 
หนวยการเรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี, 2) พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร และ 3) ใช
เทคโนโลยีอยางสรางสรรค โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียนหนาตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบไว แสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน  ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก 

ภาพท่ี 3 หนาจุดประสงคการเรียนรู ภาพท่ี 4 หนานําเสนอสื่อวิดีโอ 

จากภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน เปนหนาตางแรกของบทเรียน ออกแบบใหมีสีสันดึงดูดความสนใจของผูเรียนได
เปนอยางดี ภาพที่ 2 หนาเมนูหลักบทเรียน มีการจัดวางปุมเครื่องมือเชื่อมโยงไปยังสวนตาง ๆ ของบทเรียน สามารถมองเห็น
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ไดชัดเจนและสื่อความหมายไดเขาใจงาย ภาพที่ 3 หนาจุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรูวามีจุดประสงคการเรียนรู
อะไรบาง ภาพที่ 4 หนานําเสนอสื่อวิดีโอ เพื่อใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใชกระบวนการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ซึ่งไดมาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง มีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 

4.64, S.D. = 0.48) ประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน ไดแก 1) ดานเน้ือหา และ 2) ดานเทคนิคและวิธีการ แสดงดังตารางที่ 
1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึน 

รายการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
 S.D. 

ดานเน้ือหา 4.60 0.50 มากที่สุด 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.66 0.48 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.64 0.48 มากทีสุ่ด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.64, S.D. = 0.48) โดยมีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 

0.50) และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.48) 

7. สรปุผลการวิจัย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประชามงคล ที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเนื้อหาการเรียนรูจํานวน 3 หนวยการเรียนรู 
ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี, 2) พัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร และ 3) ใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.64, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนนั้นสามารถใหผูเรียนทําการเรียนรูดวยตนเองไดเสมอทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกของผูเรียน  สรุปไดวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวา ผูเ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนประชามงคล  
ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.64, คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48) ทั้งนี้ เนื่องมาจากมี
กระบวนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบตามข้ันตอน ADDIE Model สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม อีกทั้งเทคนิคการเรียนรูดวย
ตนเองน้ันมีความเปนอิสระ ผูเรียนสามารถเลือกการเรียนรูของตนเองไดตามศักยภาพของตนเองอยางไมมีขีดจํากัด สงเสริมให
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มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอผูอื่น ผูเรียนจะมีสวนรับผิดชอบในการเรียน มีการวางแผนไวลวงหนาวาจะเรียนรูอยางไร 
โดยพิจารณาวาาความรูที่จะแสวงหานั้นชวยใหถึงจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม 

9. ขอเสนอแนะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น รวมกับเทคนิคการเรียนรูดวยตนเองนั้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด

จากการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ อยางไรก็ดีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนนี้ยังไมไดดําเนินการทดลองใชกับกลุม
ผูเรียนเนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทําใหผูวิจัยไมสามารถลงพื้นที่ทดลองใชกับผูเรียนที่โรงเรียนได ผูวิจัยจึงเห็นควรที่จะ
พัฒนาเปนบทเรียนออนไลนเพื่อสามารถทดลองใชกับผูเรียนได ผูที่พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรควรมีความรูดานเทคโนโลยี
รวมกับเทคนิคการสอนการเรียนรูดวยตนเองเปนอยางดีเพื่อไดประสิทธิภาพในการผลิตสื่อมากท่ีสุด 

10. เอกสารอางอิง
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รูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม. 

พัชรี พลาวงศ. (2536). การเรียนดวยตนเอง. [ฉบับพิเศษ], วารสารรามคําแหง, 82-91. 
มนตชัย เทียนทอง. (2545). การออกแบบและพัฒนาคอรสแวรสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน. กรุงเทพฯ: ศูนยผลิต

ตําราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
ฤชากานต พวงเปย และวินัย เพ็งภิญโญ (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง ในรายวิชาภาษาไทย เร่ือง มาตราตัวสะกด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหนอง
ศาลา (ประชานุกูล). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม. มหาสารคาม. 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
เร่ือง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

ธนัท ล้ําเลิศ1* และ มนัสนิต ใจดี2

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email 604145058@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ
ในการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา 
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก (  = 4.15, 

S.D. = 0.37) 3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft 

Excel 2010 มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.78, S.D. = 0.12)  

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน,  การสอนแบบสาธิต, วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
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The Development of Online Computer Assisted Instruction in Technology 

Subjects (Computing Science) on Using Microsoft Excel 2010  

for Demonstration Teaching 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online computer assisted instruction in 

technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010, 2) to evaluate the quality of the 

content of online computer assisted instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft 

Excel 2010, and 3) to evaluate the quality of the technique and methodology of the online computer 

assisted instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010.  

The research results showed that 1) the online computer assisted instruction in technology subjects 

(computing science) on using Microsoft Excel 2010 consisted of 3 units, 2) the online computer assisted 

instruction in technology subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010 had the quality of the 

content at a high level (  = 4.15, S.D. = 0.37), and 3) the online computer assisted instruction in technology 

subjects (computing science) on using Microsoft Excel 2010 had the quality of the technique and 

methodology at the highest level (  = 4.78, S.D. = 0.12). 

Keywords: Online Computer Assisted Instruction, Demonstration Teaching, Technology Subjects (computing science) 

1. บทนํา
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนทุกคนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)  

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อในการสอนจะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความ
ตองการท่ีจะเรียนรู คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัวในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ 
มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ คือสามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได 
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เทคนิคการสอนแบบสาธิต (Demonstration technique) เปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการแสดงหรือทําสิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ใหผูเรียนสังเกตดูแลวใหผูเรียนซักถาม 
อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตการสอนแบบสาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2557) การสอนโดยใชวิธีการสาธิตเปนการ
แสดงแบบหน่ึงที่ผูเรียนไดเห็นและเขาใจจากเรื่องราวท่ีเปนจริง ทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน  

จากการสอบถามครูผูสอนโปรแกรม Microsoft Excel พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาบางคนเรียนตามไมทันที่ครูสอน 
เนื่องจากการเรียกใชสูตรในการคํานวณจะมีลําดับข้ันตอน นักเรียนจะตองทําตามใหถูกตองจึงจะไดผลลัพธตามตองการ อีกทั้ง
ฟงกชันท่ีเรียกใชเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งทําใหยากในการจดจํา  

จากเหตุผลดังขางตนผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงาน 
Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต เพื่อใหผูเรียนไดเห็นการสาธิตการทํางานทีละข้ันอยางละเอียด และเพ่ือให
ผูเรียนมีบทเรียนสําหรับทบทวนความรูไดทุกท่ี ทุกเวลา  

2. วตัถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) เรื่องการใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)  เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สําหรับการสอนแบบสาธิต  

3. สมมติฐานการวิจัย

 3.1 คุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) เรื่องการใช
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 อยูในระดับมาก 

 3.2 คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
เรื่องการใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 อยูในระดับมาก 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ธัญญพัทธ รังสิธนิตศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในรายวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80.22/81.67 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.31) จึงสรุปไดวา
กระบวนการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนโดยใชททฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
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พีรพล เหลืองคงทอง และไกยสิทธ์ิ อภิระติง (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง 
การใช Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริราษฎรจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใช Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวย
องคประกอบ 4 สวน คือ 1.1) หนาเริ่มตนบทเรียน 1.2) ความรูเบื้องตน Microsoft Excel 1.3) แถบเคร่ืองมือคําสั่ง Microsoft 

Excel และ 1.4) สวนประกอบท่ีสําคัญ Microsoft Excel และ 2) ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่

2 เรื่อง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP ผลการวิจัย พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมากและคาประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 
เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP อยูในระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 0.07) 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

 5.1 กลุมเปาหมาย 

 5.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยที่สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ ) ในระดับช้ัน
ประถมศึกษา มาไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 5.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน เปนอาจารยสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอร สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความเช่ียวชาญในการจัดทํา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 5.2 ขั้นตอนการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนและเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

 5.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนเร่ือง Microsoft Excel 

2010 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากผลการศึกษาและการวิเคราะหเนื้อหาไดบทเรียนที่ใชในการสรางสื่อดังนี้ 1) มารูจักกับโปรแกรม
ตารางกันเถอะ 2) การทํางานกับเวิรคชีต และ 3) สูตรและฟงกชัน ศึกษากระบวนการสอนแบบสาธิต ศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการ
พัฒนาส่ือ ไดแก เว็บไซต WIX.com, Photoshop และโปรแกรม Microsoft Excel 2010 

 5.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผูวิจัยเขียนแผนการสอนของเน้ือหาท้ัง 3 เรื่อง จัดการเรียนการสอนดวยการ
สอนแบบสาธิต มีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการสอน เพื่อจัดเตรียมความพรอมตาง ๆ ช้ีแจงกระบวนการเรียนรู จุดประสงคและให
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 2) ขั้นสาธิต นักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน และทําใบงาน 3) 
ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู และ 4) ขั้นวัดและประเมินผล โดยสุมนักเรียนออกมาสาธิตตามที่ไดลงมือปฏิบัติและให
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน นอกจากการออกแบบแผนการสอนแลวผูวิจัยไดออกแบบใบงาน ออกแบบประเมินดานเทคนิค
และวิธีการ ออกแบบประเมินดานเน้ือหา ออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน และการปฏิสัมพันธกับผูใช  

5.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา (Develop)  
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 5.2.3.1 ผูวิจัยสรางแบบทดสอบใหตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีจํานวนขอสอบทั้งหมด 60 ขอ ผูวิจัย
นําขอสอบใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนประเมินเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงค จากผลการประเมิน พบวามีขอสอบ จํานวน 1 ขอ มีคา IOC เทากับ -0.60 และขอสอบจํานวน 59 ขอ มีคา 
IOC เทากับ 1 จึงนําขอสอบ 30 ขอท่ีผานเกณฑไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช Google Forms  

 5.2.3.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนตามท่ีไดออกแบบไวในข้ันที่ 5.2.2 โดยใชเว็บไซต 
Wix.com 

5.2.4 ขั้นการนําไปใช (Implement) ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทดสอบการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ออนไลนในเบ้ืองตนดวยตัวผูวิจัย จากน้ันนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองของการ
ทํางาน จากนั้นแกไขขอบกพรองตามที่ไดรับคําแนะนํา 

5.2.5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิค
และวิธีการซ่ึงเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 5 ทาน ประเมินคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน  

6. ผลการวิจัย

6.1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เร่ือง การใช
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การใชโปรแกรม Microsoft Excel 

2010 ที่ผูวิจัยไดพัฒนาประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 มารูจักกับโปรแกรมตารางกัน
เถอะ หนวยการเรียนรูที่ 2 การทํางานกับเวิรคชีต และหนวยการเรียนรูที่ 3 สูตรและฟงกชัน  ซึ่งผูวิจัยจะนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนออนไลนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในขั้นสาธิต เพื่อใหนักเรียนไดศึกษา ทําตามวิธีการและตัวอยางที่นําเสนอไว
นักเรียนจะสามารถเรียนรูไดตามความสามารถในการเรียนรูของตัวเอง และเรียนซ้ําไดตามตองการ ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนออนไลน แสดงดังภาพที่ 1 - 3 

 ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรยีน       ภาพที่ 2 หนาวัตถุประสงคของบทเรียน          ภาพที่ 3 หนาบทเรยีน 

จากภาพท่ี 1-3 เปนตัวอยางหนาจอของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง  Microsoft Excel 2010 โดย
ในหนาแรกจะประกอบไปดวยเมนูดังนี้ 1) หนาแรก 2) หนวยการเรียนรูที่ 1 มารูจักกับโปรแกรมตารางกันเถอะ 3) หนวยการ
เรียนรูที่ 2 การทํางานกับเวิรคชีต 4) หนวยการเรียนรูที่ 3 สูตรและฟงกชัน  และ 5) ผูจัดทํา  
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมินคุณภาพ ไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพดานเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานเนื้อหา 4.00 0.57 มาก 
2. ดานรูปแบบการสอน 4.20 0.33 มาก 
3. ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.25 0.34 มาก 

โดยรวม 4.15 0.37 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 

6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ 

ผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน ไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพ ไดผลดัง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานตัวอักษร 4.68 0.18 มากที่สุด 

2. ดานภาพนิ่ง 4.84 0.17 มากที่สุด 

3. ดานการออกแบบ 4.70 0.21 มากที่สุด 

4. ดานปฏิสัมพันธ 4.90 0.22 มากที่สุด 

โดยรวม 4.78 0.12 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.12 

7. สรุปผลการวิจัย

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ประกอบดวยเน้ือหา 
จํานวน 3 หนวย ไดแก หนวยการเรียนรูที่ 1 มารูจักกับโปรแกรมตารางกันเถอะ หนวยการเรียนรูที่ 2 การทํางานกับเวิรคชีต และ
หนวยการเรียนรูที่ 3 สูตรและฟงกชัน ซึ่งในแตละบทเรียนประกอบดวยจุดประสงค แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
เนื้อหาท่ีเปนขอความและภาพ การนําเสนอเนื้อหาตอเนื่องกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1016 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



7.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม 
Microsoft Excel 2010 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 ทําให
คุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนโดยรวมอยูในระดับมาก 

 7.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 โดยพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.12 ทําใหคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนอยูในระดับมากที่สุด 

8. อภิปรายผลการวิจัย

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในแตละบท
ประกอบดวยเน้ือหาท่ีเปนขอความ และภาพที่แสดงใหเห็นทีละข้ันตอนของการใสคําสั่ง และผลลัพธที่ได ซึ่งจะทําใหผูเรียนได
เรียนรูการใสคําสั่งและเห็นผลลัพธไดชัดเจน การยอนกลับเพื่อทบทวนเนื้อหาท่ีผานไปแลวก็ทําไดงาย การนําเสนอเนื้อหาโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ ตามความสะดวกของตนเอง 
เกิดการเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา (ปยะดา ปรารมภ, 2560) 

8.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาท่ีจัดทํามีความเหมาะสม และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพีรพล เหลืองคงทอง และไกยสิทธิ์ อภิระติง (2562) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน เรื่อง การใช Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนโสภณศิริ
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พบวา ผลการประเมินการยอมรับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนเรื่อง การใช 
Microsoft Excel สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน โดยผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการ พบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.12 เนื่องจาก
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนไดมีการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาอยางเปนระบบ สอดคลองกับธนชิต จิตหมั่น 
และ มนัสนิต ใจดี (2561) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง 
Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก เนื่องจากไดพัฒนาตามหลักการสรางท่ีมีการวางแผนเปนอยางดี  
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       

สําหรับจัดการเรียนรูแบบ Active Learning โดยใชเทคนิคการสอนแบบระดมสมอง 

ชุติกาญจน สงประเสริฐ1*  และ วิมาน ใจดี2  
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email 604145009@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถปุระสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

2) ประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3) ประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมเปาหมายที่
ใชในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จํานวน 5 คน และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาดวย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และ 2) แบบประเมินคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยเน้ือหา
จํานวน 3 หนวยการเรียนรู คือ เรียนรูกระบวนการทํางาน การดูแลรักษาบาน และอาหารกับการดํารงชีวิต  2) ผูเช่ียวชาญดาน
เนื้อหามีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 วามีคุณภาพดานเน้ือหาอยู
ในระดับมาก ( =4.48, S.D.=0.13) และ 3) ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการงาน
อาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วามีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.36)  

คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน วิชาการงานอาชีพ เทคนิคการสอนแบบระดมสมอง 
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The Development of Online Learning Lessons in Occupations Subjects 

of Grade 7 Students for Active Learning Management           

Using Brainstorming Teaching Techniques 

Chutikan Songprasert1* and Wiman Jaidee2 

1,2Department of Computer Education, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*corresponding author: email 604145009@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online learning lessons in occupations subjects 

for grade 7 students, 2) to evaluate the quality of the content of an online learning lessons in occupations 

subjects for grade 7 students, and 3) to evaluate the quality of technique and methodology of an online 

learning lessons in occupations subjects for grade 7 students. The target groups used in this research were 5 

experts of the content, and 5 experts of the technique and methodology by the purposive sampling 

technique. The instruments used in this research were 1) the content quality assessment form, and 2) the 

techniques and methodology quality assessment form. The statistical data analysis was mean and standard 

deviation. 

The research findings showed that: 1) the online learning lessons in occupations subjects for grade 7 

students consisted of 3 units were work process learning, home care, and food and living, 2) the opinion of 

the content experts on the online learning lessons in occupations subjects for grade 7 students was at the 

high level ( =4.48, S.D.=0.13), and 3) the opinion of the technique and methodology experts on the online 

learning lessons in occupations subjects for grade 7 students was at the high level  ( =4.36, S.D.=0.36). 

Keywords: Online Learning Lessons, Occupations Subjects, Brainstorming Teaching Techniques 

1. บทนํา
การพัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีดานการสื่อสาร

เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลใหเกิดความพยายามในการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชในการจัดการศึกษา เพื่อให
การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น วิวัฒนาการของความพยายามในการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีใหม  ๆ        

กับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู  และแกปญหาในเรื่องขอจํากัด
ทางดานสถานท่ีและเวลาในการเรียน ทําใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรหลากหลายรูปแบบ เชน การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน และการจัดการเรียนการสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ ซึ่งผูเรียนสามารถควบคุมการ
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เรียนรูของตนเองโดยการสืบคนขอมูลความรูจากเครือขายตาง ๆ ในคอมพิวเตอร ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 
ดวยคาใชจายที่ถูก (ทิศนา แขมมณี, 2562) 

การเรียนแบบออนไลนมีคาใชจายที่นอยกวาการเรียนแบบพบเจอกัน  และเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากผูเรียน
สามารถเลือกเวลาเรียนไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มข้ึน เพราะสามารถเรียนไดในเวลาและจํานวนครั้งที่ตนเองตองการ 
โดยไมจําเปนตองรอหรือตามใคร เนื้อหาใดท่ีเขาใจดีแลวสามารถเรียนในข้ันตอไปได หรือสามารถยอนกลับมาเรียนใหมในเน้ือหาท่ี
ไมเขาใจได สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการประเมินอยางเปนกระบวนการและตอเนื่อง ทําใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ
ผลการประเมินในแตละครั้งเพื่อดูวิวัฒนาการไดอยางรวดเร็ว และเปนผลดีกับครูผูสอนที่สามารถติดตามความกาวหนาของผูเรียน
ไดงายและสะดวกมากยิ่งข้ึน (นรรัชต ฝนเชียร, 2562) สงผลใหมีการจัดการเรียนการสอบแบบออนไลนในสถาบันการศึกษามากขึ้น
ในปจจุบัน 

 Google Sites เปนโปรแกรมของ Google ที่ใหบริการสรางเว็บไซตฟรี สามารถสรางเว็บไซตไดงาย สามารถรวบรวม
ความหลากหลายของขอมูลไวในที่ เดียว และใชงานงาย จึงเปนโปรแกรมออนไลนหนึ่งที่ชวยในการเรียนการสอนของครู           
โดยสามารถเช่ือมโยงเนื้อหา แหลงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนรูปแบบไฟลเสียง วิดีโอ ที่นักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดงาย     

ไมวาจะอยูทีใ่ด เวลาใดก็สามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเองได  
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Google Sites รายวิชาการงานอาชีพ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 เน่ืองจากเปนรายวิชาที่มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต และการอาชีพ มาใชประโยชนใน
การทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) รวมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระดมสมอง  
เพื่อสงเสริมนักเรียนใหเกิดทักษะในการแกปญหา ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะความรวมมือ ทักษะการทํางานเปนทีม 

และทักษะการเรียนรู ซึ่งเปนทักษะท่ีสําคัญของเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 

2. วตัถุประสงค
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.2 เพื่อประเมินคณุภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 

 3.2 บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน
ระดับมาก 

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 กลุมเปาหมาย  

 4.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากผูสอนรายวิชาการงานอาชีพ และมี
ประสบการณการสอนไมต่ํากวา 5 ป 
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เนื้อหา/การเรียนรูแบบ Active Learning/การจัดการเรียนการสอนแบบระดมสมอง

แผนการจัดการเรียนรู/หนาจอบทเรียนออนไลน 

พัฒนาบทเรียนออนไลน

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

ปรับปรุง/แกไข

บทเรียนออนไลน

ผาน

ผาน

ไมผาน

ไมผาน

ขั้นการวิเคราะห

ข้ันการออกแบบ

ขั้นการพัฒนา

ขั้นการทดลองใช

ขั้นการประเมินผล

 4.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากผูมีประสบการณไมต่ํา
กวา 5 ป ทีเ่กี่ยวของกับการวิจัย หรือการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนออนไลน หรือสื่อการสอน  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย
4.2.1 แบบประเมินคณุภาพดานเนื้อหา  

 4.2.2 แบบประเมินคณุภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยพัฒนาบทเรยีนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

5.1 ขั้นการวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหเนื้อหารายวิชาการงานอาชีพ ศึกษารูปแบบการเรียนรูแบบ Active 

Learning และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบระดมสมอง ซึ่งเปนวิธีการสอนท่ีใชในการอภิปราย โดยครูจะแบงนักเรียนเปนกลุม
ยอย เพื่อหาคําตอบ หรือทางเลือกสําหรับการแกปญหาที่กําหนด  

 5.2 ขั้นการออกแบบ ผูวิจัยไดออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวยวัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนรู  ใบงาน 

เกณฑการใหคะแนน แบบทดสอบ และออกแบบหนาจอบทเรยีนออนไลน  
5.3 ขั้นการพัฒนา ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนออนไลนตามแผนการจัดการเรียนรู และตามหนาจอบทเรียนออนไลนที่ได

ออกแบบไวในขั้นตอนการออกแบบ โดยใช Google Sites  

 5.4 ขั้นการทดลองใช ผูวิจัยไดทดลองใชระหวางการพัฒนาบทเรียนออนไลน ผานการทดลองใช ปรับปรุงและแกไขตาม
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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 5.5 ขั้นการประเมินผล ผูวิจัยไดนําบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนนําเสนอใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินคุณภาพดาน
เนื้อหา จํานวน 5 คน โดยผูเชี่ยวชาญเปนครูโรงเรยีนพระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพอเงินอนุสรณ จํานวน 3 คน และโรงเรียนเทศบาล 

4 เชาวนปรีชาอุทิศ จํานวน 2 คน และนําบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนนําเสนอใหผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 คน โดยผูเช่ียวชาญท้ัง 5 คน เปนอาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากนั้นไดนําผลการประเมินมาสรุปเปนผลการวิจัย 

6. ผลการวิจัย
 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดบทเรียนออนไลน 
ประกอบดวยรายละเอียดของรายวิชา เน้ือหาจํานวน 3 หนวยการเรียนรู คือ เรียนรูกระบวนการทํางาน การดูแลรักษาบาน และ
อาหารกับการดํารงชีวิต ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 

ขอ ตัวอยางดังภาพท่ี 2  

ภาพท่ี 2 ตัวอยางบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หนวยการเรียนรูแตละหนวยมีจาํนวนวัตถุประสงค จํานวนขอสอบ คาดัชนีความสอดคลอง และกิจกรรมระดมสมอง สรปุ
ไดดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดของหนวยการเรยีนรู 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
จํานวน

วัตถุประสงค (ขอ) 

จํานวน
ขอสอบ (ขอ) 

คาดัชน ี

ความสอดคลอง กิจกรรมระดมสมอง 

เรียนรูกระบวนการทํางาน 4  10 0.60 – 1.00 การประดิษฐสิ่งของจากวัสดเุหลือใช
โดยใชลําดบัขั้นตอนตามกระบวนการ 

การดูแลรักษาบาน 3 10 0.60 – 1.00 การเลือกอุปกรณทําความสะอาดให
เหมาะสมตอการใชงาน 

อาหารกับการดํารงชีวิต 4 10 0.60 – 1.00 การเลือกเมนูอาหารท่ีมีองคประกอบ
หลักครบ 5 หมู 
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 6.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน รายวชิาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพดานเน้ือหา 

ขอ รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

1 ช่ือหนวยการเรียนรูนาสนใจ กะทัดรัด ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.20 0.45 มาก 

2 มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู
ครบถวน 

4.40 0.55 มาก 

3 กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะที่สําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4.80 0.45 มากที่สุด 

4 กิจกรรมการเรียนรูตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 4.60 0.55 มากที่สุด 

5 กิจกรรมการเรียนรูแบบ Active learning มีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

6 เนื้อหามีความเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.40 0.55 มาก 

7 ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 

8 สาระการเรียนรูครบถวน สัมพันธกับจุดประสงคการเรียนรู 4.40 0.55 มาก 

9 วิธีวัดและเครื่องมือวัดสอดคลองกับพฤติกรรมท่ีกําหนดไวในตัวช้ีวัดหรือ
จุดประสงคการเรียนรู 

4.40 0.55 มาก 

10 กําหนดเวลาไดเหมาะสมกับกิจกรรม และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได 4.40 0.55 มาก 

โดยรวม 4.48 0.13 มาก 

จากตารางที่ 2 ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก 

( = 4.48, S.D. = 0.13) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 4 ขอ และอยูในระดับมาก จํานวน 6 ขอ  

 6.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคณุภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหา 4.42 0.36 มาก 

ดานกราฟก และการออกแบบ 4.40 0.52 มาก 

ดานเทคนิคและวิธีการ 4.27 0.28 มาก 

โดยรวม 4.36 0.36 มาก 

จากตารางที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นตอบทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน  
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7. สรุปผลการวิจัย
 7.1 บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย 

ไดแก เรียนรูกระบวนการทํางาน การดูแลรักษาบาน และอาหารกับการดํารงชีวิต แตละหนวยประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหาท่ีเปนขอความ ภาพและวิดีโอ ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  

 7.2 บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก 

( = 4.48, S.D. = 0.13) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1  

 7.3 บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน
ระดับมาก ( = 4.36, S.D. = 0.36) เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 

8. อภปิรายผล
 8.1 บทเรียนออนไลน รายวิชาการงานอาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย มีรายละเอียด
ของรายวิชา การนําเสนอเน้ือหาดวยขอความ รูปภาพและวีดิทัศน แบบทดสอบ ใบความรูและใบงาน สอดคลองกับ พรเจตน จําปาศรี 
และวิมาน ใจดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
เรื่อง ภาษา HTML สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนออนไลน จํานวน 3 หนวย 

ประกอบดวยคําอธิบายรายวชิา คูมือการใชงานบทเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ 

 8.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากบทเรียน
ออนไลนที่พัฒนาข้ึนมีเนื้อหาครอบคลุมและครบถวนตามเนื้อหาของรายวิชา ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา และผาน
การหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระดมสมองที่
เหมาะกับวยัของนักเรียน และมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดเนื้อหาท่ีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ 
สอดคลองกับ กิ่งกาญจน ฟกทอง และวิมาน ใจดี (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมาก  

และสอดคลองกับ อวัตถา แกวหานาม และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลน รวมกับวิธีการสอนแบบระดมสมอง เรื่อง งานประดิษฐ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5            

และพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรออนไลนมีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดีมาก 

 8.3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
บทเรียนออนไลนที่พัฒนาขึ้นมีการถายทอดขอมูลที่หลากหลายรูปแบบ ไดแก ขอความ รูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม และวีดิทัศน 
ออกแบบมาใหมีความเหมาะสมกับวัย และความสนใจของนักเรียน นักเรียนสามารถยอนกลับมาเรียนใหมในเน้ือหาท่ีไมเขาใจได 
มีการประเมินผลและแสดงผลการประเมินที่รวดเร็ว และมีความสะดวกในการใชงาน สอดคลองกับ กิ่งกาญจน ฟกทอง และวิมาน 

ใจดี (2561) ไดศึกษาวิจัยและพบวา ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ อวัตถา แกวหานาม และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา (2561) ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรออนไลนมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมาก 
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9. ขอเสนอแนะ
ควรเตรียมความพรอมของเคร่ืองคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความพรอมสําหรับการนําบทเรียน

ออนไลนไปใช และผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch  

สําหรับการสอนแบบ MIAP  

ธนพล โชติงาม1* และ มนัสนิต ใจดี2

1,2ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email maxza_2551@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย 
Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  

ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ประกอบดวยเน้ือหา จํานวน 3 หนวย
การเรียนรู 2) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.80, 

S.D.= 0.27) และ 3) บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับ 
มากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.32)  

คําสําคัญ: บทเรียนออนไลน การสอนแบบ MIAP โปรแกรม Scratch 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to develop the online lesson on programming with Scratch 

program for MIAP teaching, 2) to evaluate the quality of the content of an online lesson on programming 

with Scratch program for MIAP teaching, and 3) to evaluate the quality of technique and methodology of 

an online lesson on programming with Scratch program for MIAP teaching. 

The research results showed that 1) the online lesson on programming with Scratch program 

consisted of 3 units, 2) the online lesson on programming with Scratch program had the quality of the 

content at the highest level (  = 4.80, S.D.=0.27), and 3) the online lesson on programming with Scratch 

program had the quality of the technique and methodology at the highest level (  = 4.60, S.D. = 0.32). 

Keywords: Online Lesson, MIAP Teaching, Scratch Program 

1. บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  พบวา ประเทศไทยประสบปญหาในดาน

ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ต่ํากวาเปาหมายและไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบน
ฐานความรู ปญหาที่สําคัญเชน ปญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู เด็กวัยเรียนมีปญหาดานสติปญญา ขาดการแปลง
ความรูสูทักษะท่ีเพียงพอ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงมีแนวทางที่จะพัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทักษะ
การคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและใชชีวิตพรอมเขาสูตลาดงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) การนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยใหการจัดการศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการใหการจัด 
การศึกษายึดหลักวา ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ตามสติปญญาและ 
ความสามารถของตน และในหมวดท่ี 9 ไดใหความสําคัญของเทคโนโลยีทางการศึกษาวา เปนสิ่งสําคัญในการชวยแกปญหา
ดานการศึกษาใหสําเร็จลุลวงไปได (วีรวัชร ทองสุข, 2562) 

หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดกําหนด
สาระสําคัญในการเรียนวิทยาการคํานวณ ใหเรียนรูเกี่ยวกับ การคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะหแกปญหาเปนข้ันตอนและเปน
ระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาที่พบในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนจะตองสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ และทรัพยากร
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เพื่อออกแบบและสรางผลงาน โดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สามารถใชทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแกปญหา
และเขียนโปรแกรมอยางงายเพ่ือชวยในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

โปรแกรม Scratch เปนโปรแกรมภาษา ที่สามารถสรางช้ินงานไดงาย เชน นิทานที่สามารถโตตอบกับผูอานได 
ภาพเคลื่อนไหว เกมดนตรี และศิลปะ และเมื่อสรางเปนช้ินงานเสร็จแลวสามารถนําช้ินงาน แสดง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับผูอืน่บนเว็บไซตได ทําใหผูเรียนไดเรียนรูหลักการทางคณิตศาสตร และแนวคิดการโปรแกรมไปพรอม ๆ กับการ
คิดอยางสรางสรรค มีเหตุผล เปนระบบ และเกิดการทํางานรวมกัน (สถาบันสงเสริมการ  สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2559) การเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1 กําหนดใหผูเรียนไดเรียน
โปรแกรม Scratch เพื่อใหผูเรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรหรือ
วิทยาศาสตรได ตามตัวช้ีวัด ว 4.2 ม.1/2 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 จากการสอบถามครูที่สอนโปรแกรม Scratch นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบปญหาในการสอนปฏิบัติในประเด็นที่นักเรียนบางสวนยังเคยชินกับวิธีการเรียนและพฤติกรรมการ
เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ไมมีความสามารถในการจดบันทึกความรูดวยตนเองวามีขั้นตอนอยางไร ขาดทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง และความพยายามในการทํางานใหสําเร็จ   

กระบวนเรียนรูแบบ MIAP ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปนการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
เรียนรูเกิดแรงจูงใจในการเรียน ชวยใหผูสอนสรางความสนใจในการสอน เนื้อหาท่ีเตรียมไวครอบคลุมกับรายวิชาสอน นําไป
ประยุกตใชไดตรงกับเนื้อหาและมีการตรวจผลการเรียนรู อีกทั้งผูสอนบรรลุตามวัตถุประสงคการสอน ชวยใหการเรียนการ
สอนประสบความสําเร็จ (ชวลิต ศุภศักดิ์ธํารง, 2561) การสอนแบบ MIAP ประกอบดวย 4 ขั้นดังนี้ 1) M: Motivation การ
กระตุนใหสนใจปญหา 2) I: Information การศึกษาขอมูล 3) A: Application ขั้นพยายาม และ 4) P: Progress ขั้นสําเร็จผล 
การนํากระบวนการเรียนรูแบบ MIAP มาใชจะชวยสนับสนุนในการเรียนเขียนโปรแกรมดวย Scratch เนื่องจากในข้ันแรก
ผูเรียนจะไดเห็นผลงานท่ีสรางเสร็จแลวเปนการกระตุนใหผูเรียนอยากรู อยากทํา ในขั้นศึกษาขอมูล ผูเรียนจะไดศึกษาคําสั่ง
และวิธีการของโปรแกรม Scratch ขั้นพยายามผูเรียนจะไดฝกคิด ฝกเขียนโปรแกรมใหไดช้ินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ในขั้น
สําเร็จผล ผูเรียนจะไดอภิปรายผลงานของตัวเองและผลงานของเพื่อน เพื่อนําไปสูการพัฒนาการเขียนโปรแกรมในคร้ังตอ ๆ ไป 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch เพื่อ
ใชสอนการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก ซึ่งจะชวยสงเสริมกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เสริมสรางจินตนาการใหแกผูเรียน ซึ่ง
เปนทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษที่ 21 และผูวิจัยเลือกใชการสอนแบบ MIAP เพื่อกระตุนใหผูมีความตองการท่ีเรียนรู การใชการ
สอนแบบ MIAP จะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (สโรชา บุเมิง และ ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี, 
2563) เนื่องจากผูเรียนสามารถศึกษา ทบทวนความรูไดตลอดเวลาที่ตองการ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพือ่พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  

2.2  เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอน
แบบ MIAP  

2.3  เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับ
การสอนแบบ MIAP  

3. สมมติฐานงานวจิัย
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3.1  ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2  ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch 

สําหรับการสอนแบบ MIAP มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

4. ขอบเขตของการวิจัย

4.1 กลุมเปาหมาย 

 4.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา เปนอาจารย ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี  สอนวิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch มาไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง 

 4.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ เปนอาจารยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดทําบทเรียนออนไลน มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป จํานวน 5 ทาน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง 

4.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 

4.2.1  บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขยีนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  

4.2.2  แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลนดานเนื้อหา 
4.2.3  แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

5.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
   บทเรียนออนไลน (e-Learning) คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได ซึ่งการถายทอดเน้ือหา 

กระทําผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอม เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ ทราเน็ต ทางสัญญาณโทรทัศน 
หรือสัญญาณดาวเทียม เปนตน การเรียนการสอนในลักษณะของบทเรียนออนไลน เชน คอมพิวเตอรชวยสอนดวยซีดีรอม    

การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning) การเรียนออนไลน (On-line Learning) การเรียนทางไกลผานดาวเทียม 
หรือ การเรียนดวยวีดีโอผานออนไลน e-Learning มักจะใชกับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใชเทคโนโลยีของเว็บ 
(Web Based Technology) ในการถายทอดเน้ือหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management 

System) ในการบริหารจัดการงานสอนดานตาง ๆ เนื้อหาตาง ๆ ของ e-Learning สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโตตอบ (Interactive Technology) (ชุติมา วรรณพงศ, 2559) 

 เทคนิคการสอน MIAP มีกระบวนการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) M : Motivation คือ ขั้นสนใจปญหา อาจเปนคําถาม 
ปญหา ประกอบส่ือตาง ๆ ท่ีทาทายความคิด และนาสนใจใหคิดแกปญหา 2) I : Information ขั้นศึกษาขอมูล เปนชวงการให
เนื้อหา โดยการสอนดวยรูปแบบตาง ๆ หรือวิธีการตาง ๆ  3) A : Application ขั้นพยายาม เปนขั้นที่เปดโอกาสใหผูเรียนนํา
เนื้อหาและความรูที่ไดรับมาทดลองแกปญหา และ 4) P : Progress ขั้นสําเร็จผล เปนขั้นเฉลยใหผูเรียนไดทราบผลการ
แกปญหา วาสามารถแกปญหาไดมากนอยเพียงใด (สุราษฎร พรมจันทร, 2556) 

5.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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 คงศักดิ์ บุญเสม และอุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ (2562) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบจําลองสถานการณ เรื่อง การใชโปรแกรม Scratch สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสวนแตงวิทยา พบวา              
1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณที่พัฒนาข้ึนมีคา 86.18/81.37 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
คือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่มี
ความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบจําลองสถานการณโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจดี (2561) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Microsoft Excel 2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP 
ผลการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพดานเน้ือหา และดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมากและคา
ประสิทธิภาพเทากับ 82.22/80.44 เปนไปตามเกณฑ 80/80 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนดวยเทคนิค MIAP อยูใน
ระดับมาก (  = 4.41, S.D. = 0.07) 

 เสาวลักษณ รักสอาด และมนัสนิต ใจดี (2564) ไดทํางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลนในรายวิชา 
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รวมกับการจัดการเรียนรูแบบ MIAP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนออนไลนประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 
3 หนวยการเรียนรู 2) บทเรียนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ MIAP มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากท่ีสุด        
(  = 4.50, S.D. = 0.35) 3) บทเรียนออนไลนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ MIAP มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.63, S.D. = 0.20) และ 4) ขอสอบ จํานวน 6 ขอ มีคา IOC อยูระหวาง 0.6 – 0.8 และขอสอบ จํานวน 
39 ขอ มีคา IOC เทากับ 1 สามารถนําขอสอบทั้ง 45 ขอไปสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

6. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP ผูวิจัย

ไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model ดังนี ้

 6.1  ขั้นวิเคราะห (Analysis) 

6.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู บทเรียนออนไลน และการจัดการ
เรียนรูแบบ MIAP 

6.1.2 ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1      
เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch  

6.1.3 วิเคราะหผูเรียนในเรื่องความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร 
6.1.4 ศึกษาการทําเว็บไซต โดยใชเว็บไซต Wix.com 

6.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 

6.2.1  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 หนวย ดังนี้  หนวยที่ 1 รูจักและเริ่มตนใชงานโปรแกรม 
Scratch หนวยท่ี 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวยที่ 3 เง่ือนไขการวนซ้ําแบบมีเง่ือนไข โดยในแตละหนวยจะมีการ
กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู ใบงาน และการวัดและประเมินผล ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะ
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เริ่มตนดวยการช้ีแจงจุดประสงคการเรียน และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นจะ ใชเทคนิค MIAP ซึ่งมี
กระบวนการ 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นสนใจปญหา ครูจะถามคําถาม ใหดูผลงานที่สรางจากโปรแกรม Scratch เพื่อกระตุนความ
สนใจของนักเรียน  2) ขั้นศึกษาขอมูล ใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาจากบนเรียนออนไลนที่จัดทําไว 3) ขั้นพยายาม นักเรียนทําใบ
งานเพ่ือตรวจสอบความรู และ 4) ขั้นสรุป ครูสุมใบงานมาตรวจเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ครูเฉลยใบงานและ
อธิบายเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไมเขาใจ จากน้ันใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6.2.2  ออกแบบหนาจอบทเรียนออนไลน การติดตอกับผูใชและการเช่ือมโยงในแตละหนา 
6.2.3  ออกแบบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพบทเรยีนออนไลนดาน

เทคนิคและวิธีการ เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณาความถูกตอง ความเหมาะสมของขอคําถาม และผูวิจัยไดปรับปรุงตาม
คําแนะนํา  

6.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 

6.3.1  พัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch โดยใชเว็บไซต Wix.com ตามที่ได
ออกแบบไวในขั้นตอนที่ 6.2.2 ทดสอบความถูกตองในเบื้องตนโดยตัวผูวิจัย จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัย
ตรวจสอบและผูวิจัยไดแกไขตามที่ไดรับคําแนะนํา 

6.3.2  สรางใบงานแบบอัตนัยโดยใช Google Document และสรางใบงานแบบจับคูและแบบแผนภาพมีปาย
กํากับโดยใชเว็บไซต wordwall.net 

6.3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 35 ขอ โดยใช Google 

Forms 

6.3.4  สรางแบบประเมินบทเรียนออนไลนดานเน้ือหา และแบบประเมินบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการ 
โดยใช Google Forms 

6.4 การนําไปใช (Implementation) 

6.4.1  นําบทเรียนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน  

6.4.2  นําบทเรียนออนไลนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

6.4.3  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินเพื่อหาความสอดคลอง
ของขอคําถามกับจุดประสงค  

6.5 การประเมินผล (Evaluation) 

6.5.1  คํานวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ
6.5.2  คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค พบวา ขอสอบทั้ง 35 ขอ มีคา IOC = 1 

จึงคัดเลือกขอสอบ จํานวน 30 ขอ โดยคัดเลือกใหครบทุกจุดประสงคเพื่อนําไปสรางเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7. ผลการวิจัย

 7.1  ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP  
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 บทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย คือ หนวยท่ี 1 รูจักและเริ่มตนใชงานโปรแกรม Scratch หนวยที่ 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวย
ที่ 3 เงื่อนไขการวนซํ้าแบบมีเงื่อนไข ตัวอยางบทเรียนแสดงดังภาพท่ี 1 – ภาพที่ 4 

ภาพท่ี 1 หนาหนวยท่ี 1           ภาพที่ 2 หนาหนวยท่ี 2 

ภาพท่ี 3 หนาหนวยที่ 3                                            ภาพที่ 4 หนาแบบฝกหัด 

จากภาพท่ี 1 – ภาพที่ 4 เปนภาพตัวอยางหนาจอบทเรียนออนไลนซึ่งในแตละบทเรียนประกอบดวยเน้ือหาท่ีเปน 

ขอความ ภาพประกอบ และวิดีโอ เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจไดมากขึ้น 

7.2 ผลการประเมินบทเรียนออนไลนดานเนื้อหา และดานเทคนิคและวิธีการ 

 ผูวิจัยนําบทเรียนออนไลนไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา  และผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ ประเมิน
คุณภาพ ไดผลแสดงดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ

รายการ  S.D. ความหมาย 
1. การแจงวัตถุประสงคใหผูเรียนทราบ 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ความสอดคลองระหวางเน้ือหากับวัตถุประสงค 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. ปริมาณของเน้ือหาในแตละบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

4. ความถูกตองของเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับของผูเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมในการจัดเรียงลําดับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

7. ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

4.80 0.45 มากที่สุด 
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รายการ  S.D. ความหมาย 
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
9. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจัก
และเริ่มตนใชงานโปรแกรม Scratch 

4.80 0.45 มากที่สุด 

10. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 2 การ
สรางตัวแปรใน Scratch  

4.80 0.45 มากที่สุด 

11. ความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่อง การเขียนโปรแกรม
ดวย Scratch  รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการสอนเนื้อหา หนวยการเรียนรูที่ 3 
เงื่อนไขการวนซํ้าแบบมีเงื่อนไข 

4.80 0.45 มากที่สุด 

12. ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะท่ี 1 4.60 0.55 มากที่สุด 

13. ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะท่ี 2 4.60 0.55 มากที่สุด 

14. ความเหมาะสมของแบบฝกทักษะท่ี 3 4.60 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.80 0.27 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา ดานเน้ือหาของบทเรียน
ออนไลนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80, S.D. = 0.27) 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนออนไลนดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการ  S.D. ความหมาย 
1. การนําเขาสูบทเรียนออนไลนมีความนาสนใจ 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. การออกแบบเมนูใชงานงาย ไมสับสน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 4.60 0.55 มากที่สุด 

4. การใชภาษาสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 

5. การยกตัวอยางปริมาณท่ีเหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 

6. การออกแบบหนาจอมีความสวยงาม 4.80 0.45 มากที่สุด 

7. รูปภาพประกอบมีความชัดเจน สื่อความหมายและสอดคลองกับเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สุด 

8. ตัวอักษรท่ีใชมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

9. วิดีโอที่ใชมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

โดยรวม 4.60 0.32 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลนโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา บทเรียน
ออนไลนมีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.60, S.D. = 0.32) 
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8. สรุปผลการวิจัย

8.1 บทเรียนออนไลน เร่ือง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP ประกอบดวยเนื้อหา 
จํานวน 3 หนวย คือ หนวยท่ี 1 รูจักและเริ่มตนใชงานโปรแกรม Scratch หนวยที่ 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวย
ที่ 3 เงื่อนไขการวนซํ้าแบบมีเงื่อนไข 

 8.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการ
สอนแบบ MIAP โดยผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80        
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 เปนไปตามสมติฐานขอท่ี 1 

8.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch 

สําหรับการสอนแบบ MIAP โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.32 เปนไปตามสมติฐานขอท่ี 2 

9. อภิปราย

9.1  เนื้อหาของบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ประกอบดวยขอความ ภาพ และวิดีโอ 
ที่จะนําเสนอใหผูเรียนเขาใจการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก การทบทวนความรูโดยใหผูเรียนทําแบบฝกหัดที่สรางจากเว็บไซต 
wordwall.net ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ มีสวนรวมกับบทเรียน เปนการดึงความสนใจของผูเรียนไวกับบทเรียนชวยใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น สอดคลองกับ สุราษฎร สามโกเศศ (2563) ที่กลาววา การที่ผูสอนมีการจัดการความรูในบทเรียนออนไลน
ทีด่ีจะชวยใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดี  

9.2 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP มีคุณภาพดานเน้ือหา
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.80, S.D. = 0.27) เน่ืองจากการนําเสนอเนื้อหามีการเรียงลําดับจากงายไปยาก 
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรยีน สอดคลองกับธนชิต จิตหมั่น และมนัสนิต ใจ
ดี (2561) ที่ทํางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง Microsoft Excel 

2013 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการสอนแบบ MIAP พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณภาพ
ดานเน้ือหาอยูในระดับดมีาก เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาตอเนื่องกันไปตามลําดับ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู    การจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch รวมกับการสอนแบบ MIAP ในการ
สอนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ในหนวยที่ 1 รูจักและเร่ิมตนใชงานโปรแกรม 
Scratch หนวยที่ 2 การสรางตัวแปรใน Scratch และหนวยที่ 3 เง่ือนไขการวนซ้ําแบบมีเง่ือนไข ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหามี
ความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.80, S.D. = 0.45) อาจเน่ืองมาจากการสอนแบบ MIAP มี
ขั้นตอนนอยไมยุงยาก เริ่มตนจากการกระตุนใหผูเรียนมีความตองการที่จะรู มีความตองการท่ีจะเรียน 
 9.3 บทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch สําหรับการสอนแบบ MIAP มีคุณภาพดานเทคนิค
และวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.60, S.D. = 0.32) เนื่องจากไดมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนตามแบบของ 
ADDIE สอดคลองกับสโรชา บุเมิง และ ปถมาภรณ ไทยโพธิ์ศรี (2563) ที่ทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิรนนิงรวมกับ
กระบวนการเรียนรูแบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา พบวา บทเรียนอีเลิรนนิงมีคุณภาพดานเทคนิคการผลิตในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 
เริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ นําผลการวิเคราะหไปสูการออกแบบและพัฒนา 
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10. ขอเสนอแนะ

10.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  การนําวิธีการสอนแบบ MIAP ไปใช ผูสอนควรปฏิบัติตัวเปนเพียงผูสนับสนุนผูเรียน รอคอยและกระตุนให
ผูเรียนผานการเรียนรูไปทีละขั้น โดยเฉพาะขั้น Application 

 10.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  10.2.1 บทเรียนออนไลนควรเพ่ิมตัวอยางที่มีปฏิสัมพันธ ใหผูเรียนปอนขอมูลแลวแสดงผลลัพธที่ได 
  10.2.2  ควรเพิ่มแบบฝกหัดที่ใชในการทวนสอบความรูใหมีความหลากหลาย 

  10.2.3 ผูวิจัยจะนําบทเรียนออนไลน เรื่อง การเขียนโปรแกรมดวย Scratch ไปใชสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และใชการสอนแบบ MIAP เพื่อพัฒนาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชา
เขียนโปรแกรม 
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DEVELOPMENT THE ONLINE LESSON OF ECOLOGY IN SCIENCE SUBJECT FOR 

STUDENTS IN MATHAYOMSUKSA 3 THAWANUKUL SCHOOL SAMUTSONGKRAM 

TEACHING BY INQUIRY PROCESS (5E) 

Thanapat Nilsri1* and PanuwatSrichailard2 

1,2Department of Computer Studies Faculty of Science and Technology Nakhon Pathom     

Rajabhat University 

*corresponding author: email jobjob6631252@gmail.com

Abstract 

The purposes of the research were 1) to develop the online lesson of ecology in science 

subject at the level of 80/80 2)  to compare students pre test and post test score after learning by the online 

lesson of ecology in science subject  and 3) to study the learners  satisfaction towards the online lesson of 

ecology in science subject. The sample groups in this research consisted of 40 the students in 

Mathayomsuksa 3 Thawaranukul school Samutsongkram in the first semester of acadermic year 2020. The 

research instrument method were 1) The online lesson of ecology in science subject 2) The achievement test 

and 3) The questionnaire to measure students satisfaction to the online lesson  

The result of this research were as following  (1) The efficiency of the online lesson of ecology in 

science subject was 80.10/80.00 (2) The achievement of the students were found the  post- test score higher 

than pre-test score at the significant level .05 (3) The students satisfaction to the online lesson was at the 

higher level. ( X =4.20,S.D.= 0.77) 

Keywords: The Online Lesson, Ecology, Inquiry-based Learning (5E) 
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การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเที่ยว 
อุไร ทองหัวไผ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพมหานคร 
thnghph@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การทองเที่ยวเปนการเปดโลกทัศนชวยใหมนุษยมีทัศนคติที่กวางไกล สามารถรับรูและเขาใจสถานการณที่เปนจริง การ
ทองเท่ียวมีความสําคัญทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและการเมือง  ดานวัฒนธรรม และดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กอใหเกิด
รายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ ชวยสรางอาชีพและการจางงาน เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ชวยฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น ชวยสรางความตระหนักถึงคุณคา
สิ่งแวดลอม ปจจุบันภาคทองเท่ียวไทยมีรายไดลดลงเนื่องจากเกิดสถานการณโควิดระบาด และเม่ือสถานการณดีขึ้นการสงเสริม
การทองเที่ยวอยางจริงจังโดยมีเปาหมายในการยกระดับและการเสริมศักยภาพธุรกิจทองเที่ยวและบริการแบบกาวกระโดด เปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการที่สามารถนํามาพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม หรือพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมจึงเปนทางเลือกที่สําคัญสําหรับการเติบโต สามารถแบงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ
เปน 3 รูปแบบ ไดแก นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมดานกระบวนการและบริหารองคกร และนวัตกรรมดานการ
สื่อสารและการตลาด ซึ่งปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องผานยุทธศาสตรและแผนงานดานการ
ทองเท่ียวในทุกระดับ   

คําสําคัญ: การทองเที่ยว นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลั 
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Application of Digital Technology in Tourism 

Urai Thonghuapai 

Department of Computer Science Faculty of Science Ramkhamhaeng University 
thnghph@hotmail.com 

Abstract 

Tourism is one’s views of world. It helps humans to have a broader perspective to recognize and 

understand real situations. Tourism is important both economically social and political aspects, cultural 

aspects, nature and environment. It generates income in the form of foreign currency, helps build careers and 

employment, develops public utilities and facilities, helps conserve cultures and the environment, helps 

restore cultural inheritance of local communities, helps build awareness of environmental value. Currently, 

the Thai tourism sector has decreased incomes due to the COVID epidemic. And when the situation improves, 

a vigorous promotion of tourism with the goal of enhancing and empowering the tourism and service 

businesses leapfrog is essential. Innovation in the tourism and service industry that can be used to develop 

new attractions or develop and improve the original tourist attractions become an important choice for 

growth. It can be categorized into three categories: product and service innovation, process and organizational 

Innovation, and communication and marketing Innovation. The government has continued to give importance 

and support through tourism strategies and programs at all levels. 

Keywords: Tourism, Innovation, Digital Technology 

1. บทนํา
การทองเที่ยวเปนการเปดโลกทัศนชวยใหมนุษยมีทัศนคติที่กวางไกล  สามารถรับรูและเขาใจสถานการณที่เปนจริง 

จัดเปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาท่ีคนทุกระดับสามารถมีประสบการณรวมกันได  แหลงทองเท่ียวเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
เพราะเปนจุดดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเท่ียว นักทองเที่ยวปจจุบันอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
สืบคนหรือคนหาขอมูลตางๆ เปนโอกาสใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงแหลงขอมูลดานการทองเที่ยวโดยตร ง เริ่มต้ังแตกอนการ
เดินทางนักทองเที่ยวสามารถสืบคนขอมูลทองเท่ียวจากเว็บไซตหรือบริษัททัวรที่นาสนใจเพื่อเลือกสถานท่ี วันเวลาในการทองเท่ียว
ที่เหมาะสม  หลังจากน้ันจึงมีกิจกรรมอื่น ๆ ตอเนื่อง ไดแก การจองต๋ัวเครื่องบิน  การจองรถโดยสาร การจองเรือ การจองรถ
เชา  การจองที่พัก  นักทองเที่ยวบางกลุมอาจตองการพักผอนและหลบหนีจากความวุนวายในชีวิตประจําวัน โดยกิจกรรมที่ไดรับ
ความสนใจพิเศษ ไดแก การเดินปา  การเลนกีฬาทางน้ํา การเที่ยวเตรสนุกสนานในเวลากลางคืน การซ้ือสินคา สําหรับ
นักทองเที่ยวบางกลุมอาจตองการการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม ธรรมชาติ การรับประทานอาหารทองถ่ิน รวมท้ังการพบปะ
กับผูคนในแหลงทองเท่ียว ตองการเห็นความเปนอยูหรือตองการคนพบประสบการณใหม ๆ เปนตน  

การทองเท่ียวมีความสําคัญท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและการเมือง  ดานวัฒนธรรม และดานธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กอใหเกิดรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ ชวยลดปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ชวยสรางอาชีพ
และการจางงาน กอใหเกิดการกระจายรายไดสูภูมิภาคเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทองถ่ิน เกิดการขยายตัวของ
ธุรกิจทองเท่ียวในชุมชนทองถิ่น เพิ่มรายไดตอหัวของชุมชนทองถิ่น ชวยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในทองถิ่น ชวยสรางสรรค
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ความเจริญทางสังคมใหแกทองถิ่น เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกตาง  ๆ ชวยอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว ชวยลดปญหาการอพยพเขาไปแออัดในเมือง ชวยกระตุนใหมีการ
คิดคนเปดโลกทัศนใหแกนักทองเที่ยว นอกจากน้ีสามารถใชวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว  เปนการชวย
ฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น การสรางความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมประเพณีแกชุมชน
ทองถิ่น มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหวางชุมชนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมการผลิตและจําหนายงานศิลปวัฒนธรรมแกชุมชน
ทองถิ่น ดานสิ่งแวดลอมการทองเท่ียวยังชวยสรางความตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอม ชวยรักษา ฟนฟู พัฒนา ปรับปรุงและเสริม
คุณคาของสิ่งแวดลอมในชุมชนทองถิ่น และชวยคนควาหาแนวทางรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ดังนั้นการศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจทิัลดานการทองเที่ยวจึงเปนเรือ่งที่นาสนใจอยางย่ิง เพื่อใหทราบวาปจจุบันมี
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนงานดานการทองเท่ียวไดในดานใดไดบาง ซึ่งผลของการศึกษานี้เปนแนวทางที่ทําใหผูที่
เกี่ยวของสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใชในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไดตามวัตถุประสงค
ที่ตองการ  เนื้อหาของบทความแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ประเด็นสถานการณและแนวโนมการทองเท่ียวของประเทศไทย และ
ประเด็นเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเที่ยวและบริการ  

2. วัตถุประสงคของบทความ
2.1 เพื่อศึกษาสถานการณและแนวโนมการทองเที่ยวของประเทศไทย 

2.2 เพื่อศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเที่ยว 

3. สถานการณและแนวโนมการทองเท่ียวของประเทศไทย
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปน 

อยางมาก การทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญที่สุด  สภาวะการทองเที่ยวของประเทศไทย กลายเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีเปนดัชนช้ีีวัดสภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
เปนไปในทิศทางที่ดีจะสงผลดีทางดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและการสรางงานของประเทศ กรมการทองเท่ียว  (2561) ไดสรุป
สถานการณและแนวโนมของการทองเที่ยวของประเทศไทยไวดังนี้ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทยยังคงมีแนวโนมเติบโตอยาง
ตอเนื่อง และมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพและโอกาสทางการทองเที่ยว ไดแก ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณของแตละพื้นท่ี  และมีการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 6.7 ตอปตอเนื่อง
ไปถึงป พ.ศ. 2570 ซึ่งคาดวาในป พ.ศ. 2570 อุตสาหกรรมทองเท่ียวจะมีมูลคาประมาณ 2.71 ลานลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
14.30 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ การพัฒนาการทองเท่ียวใหมีความสอดคลองและตอบรับกับแนวโนมการทองเท่ียวที่
เปลี่ยนไปถือวาเปนความไดเปรียบทางการแขงขัน สําหรับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยข้ึนอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจเปนปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอความถี่และระยะทางในการเดินทางทองเท่ียว  ขณะที่จุดหมายปลายทางมักขึ้นอยูกับกระแส
สังคมในแตละชวงเวลา โดยมีสื่อออนไลนและเครือขายสังคมเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ จุดแข็งของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 
ไดแก ความหลากหลายของกิจกรรมและสิ่งดึงดูดทางการทองเท่ียว ช่ือเสียงของอาหารไทยท่ีไดรับการยอมรับภูมิอากาศแบบรอน
ช้ืนท่ีสามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป ความคุมคาทางการทองเท่ียว และการพัฒนาและสรางช่ือเสียงเก่ียวกับการทองเท่ียวที่มีมาอยาง
ยาวนาน จุดออนของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ไดแก ปญหาการใหบริการของแท็กซี่ ความหนาแนนของประชากรในเมือง 
ขอจํากัดทางดานภาษา ปญหาโรงแรมหรือที่พักที่ไมไดจดทะเบียน ปญหาระบบการขนสงในชนบท การแขงขันจากประเทศเพ่ือน
บาน ความไรประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว และประเทศไทยไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง  

แตเนื่องจากป พ.ศ. 2563 - 2564 เกิดสถานการณโควิดระบาดทั่วโลก รายงานขาวจากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ไดสรุปสถานการณทองเที่ยว 11 เดือนแรกของป 2563 ตั้งแตเดือน ม.ค.-พ.ย. ที่ผานมาพบวาภาคทองเท่ียวไทยมีรายไดรวม 
760,000 ลานบาท ลดลง 1.93 ลานลานบาท หรือติดลบ 71.75% จากชวงเดียวกันของป 2562 โดยมีจํานวนนักทองเที่ยว
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ชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทย 6.69 ลานคน ลดลง 29.27 ลานคน หรือติดลบ 81.38% จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดย
เดือน พ .ย.  2563 มีจํานวนนักทองเที่ยวเพียง 3,065 คนเทานั้น ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เดือน ม.ค. – พ.ย. ป 2563 
(ที่มา: ศุกร 2 เมษายน 2564 กรุงเทพธุรกิจ  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914548) 

ดานสถานการณทองเท่ียวภายในประเทศหรือตลาดไทยเท่ียวไทยในชวง 11 เดือนแรกของป 2563 เบื้องตนมีจํานวนผู
เดินทางทั้งสิ้น 78.32 ลานคน-ครั้ง ลดลง 75.78 ลานคน-ครั้ง หรือติดลบ 49.17% จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา และมีเม็ดเงินที่
เกิดขึ้นจากการใชจายเพื่อการทองเที่ยว 428,000 ลานบาท ลดลง 552,000 ลานบาท หรือติดลบ 56.33% จากชวงเดียวกันของป
ที่ผานมา  

จากสถานการณและแนวโนมท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเห็นไดวาการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทยเปนสิ่งที่สําคัญอยาง
ยิ่งตองดําเนินการอยางเรงดวน เพื่อเพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรทางการทองเที่ยวอยางเหมาะสม ไดแก การพัฒนาแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเช่ือมโยงในประเทศเพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากแหลงทองเท่ียวเมืองหลักไปยังแหลง
ทองเท่ียวเมืองรอง การพัฒนาอัตลักษณทางการทองเที่ยวใหมีความชัดเจนเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
การพัฒนาฐานขอมูลทางการทองเที่ยว เพื่อชวยในการวางแผนการเดินทางและการตัดสินใจท่ีถูกตองและแมนยํา การพัฒนาสินคา
และบริการทางการทองเท่ียว การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวที่สะดวกแกการเขาถึงเพื่อรองรับนักทองเท่ียวกลุมผูสูงวัย   การพัฒนา
เทคโนโลยีและชองทางดิจิทัลในการอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับรูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียว  การพัฒนานวัตกรรมทางการ
ทองเที่ยวเพื่อยกระดับการอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  รวมทั้งการเตรียมความพรอมรองรับ
ปญหาและวิกฤตทางการทองเที่ยว เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกอการราย โรคระบาด และวิกฤตการณทาง
การเมือง เปนตน ซึ่งปจจุบันภาครัฐไดใหความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องผานยุทธศาสตรและแผนงานดานการ
ทองเท่ียวในทุกระดับ ไดแก ระดับนานาชาติ ระดับนโยบาย ระดับสวนกลาง ระดับจังหวัดและทองถ่ิน และแผนพัฒนาเ ขตพื้นที่
ระดับสาขา  

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลดานการทองเท่ียว
ธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจภาคบริการที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ

นอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึง่ของการคาและการบริการรวมของประเทศแลว ยังกอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองอีก
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มากมาย กอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถ่ิน ประเทศตาง ๆ เริ่มเห็นโอกาสในการสรางรายไดจาก
อุตสาหกรรมทองเท่ียว หลายประเทศหันมาสงเสริมการทองเที่ยวอยางจริงจังโดยมีเปาหมายในการยกระดับและการเสริมศักยภาพ
ธุรกิจทองเท่ียวและบริการแบบกาวกระโดด ดังน้ันหากประเทศใดไมมีการพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อยาง
ตอเนื่องจะมีโอกาสเขาสูสภาวะปฏิเสธ (Decline) ซึ่งเปนสถานการณที่ไมสามารถแขงขันกับสถานที่ทองเท่ียวที่ใหมกวาได ดังนั้น
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมหรือการนํานวัตกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมจึงเปนทางเลือกท่ีสําคัญสําหรับการ
เติบโต สําหรับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการสามารถแบงเปน 3 รูปแบบใหญ ๆ ไดแก  

4.1 นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ (Product & Service Innovation)  

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการเปนนวัตกรรมท่ีนํามาใชเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนสินคาและบริการ  เพ่ือสงตอ
คุณคาตอผูใชหรือผูรับบริการเปนการเพ่ิมมูลคากับสินคา เพิ่มประสบการณใหผูซื้อทําใหผูซื้อหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น เชน การพัฒนาสินคาของฝากแปลกใหม สรางสรรค มีความเปนทองถ่ิน รูปแบบทัวรเชิงสรางสรรค ทัวรเฉพาะกลุม การใช
หุนยนตในการบริการนักทองเที่ยว การใชบิ๊กดาตา (Big Data) มาวิเคราะหเพ่ือพัฒนาสินคาหรือบริการ เปนตน 

ภาพที ่2 พนักงานหุนยนตของโรงแรมฟลายซู (FlyZoo) 

ที่มา: https://tech.mthai.com/it-news/104085.html สืบคนเมื่อ 6/4/2564 

จากภาพท่ี 2 พนักงานหุนยนตของโรงแรมฟลายซู (FlyZoo)  หุนยนตทําหนาท่ีเปนพนักงานเสริฟอาหาร ค็อกเทล ชา 
และกาแฟ โดยระบบปญญาประดษิฐ (AI) ชวยใหการจัดการภายในโรงแรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการใชแรงงาน และลดความ
ซ้ําซอนของพนักงานโรงแรม 

4.2 นวัตกรรมดานกระบวนการและบริหารองคกร (Process & Organizational Innovation) 

  นวัตกรรมดานกระบวนการและบริหารองคกรเปนนวัตกรรมที่นํามาใชเพื่อสรางสรรค ปรับปรุง พัฒนาใหกระบวนการ
รวมถึงการบริหารจัดการในองคกรของผูใหบริการหรือผูผลิตสินคานั้น  ๆ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อลดตนทุน หรือเพ่ิมผลผลิต 
เพื่อใหเกิดสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพหรือลดผลกระทบตอชุมชน เชน อุปกรณหรือระบบอัตโนมัติที่ทําใหบริการรวดเร็วได
มาตรฐาน การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยีสีเขียว และการสรางเครือขายในกลุมธุรกิจเพื่อลดตนทุน
การบริการ เปนตน 
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ภาพที ่3 หุนยนตทําอาหาร ช่ือวา “The Moley Robotic Kitchen” 

ที่มา : https://baania.com 

ภาพที่ 3 หุนยนตทําอาหารช่ือวา “The Moley Robotic Kitchen” เปนนวัตกรรมดานกระบวนการท่ีตองการลดความ
ตองการการใชงานมนุษยในการผลิตสินคาและการบริการ โดยพัฒนามือจักรกลที่สามารถเคล่ือนไหวไดอิสระ สามารถหยิบจับ
สิ่งของไดเหมือนมนุษย หุนยนตทําอาหารนี้สามารถเรียนรูการเตรียมอาหาร  การทําอาหาร การจัดลงจาน การจัดเก็บ และทํา
ความสะอาดหลังจากทําอาหารเสร็จ  ผูใชงานสามารถสั่งใหหุนยนตปฏิบัติงานผานมือถือสมารตโฟนหรือสั่งงานโดยตรงจากหนาจอ 

หลักการทํางานของมือจักรกลจะเก็บขอมูลจากทาทางการทําอาหารจากมนุษยที่เปนเชฟจริงในรูปแบบสามมิติไวที่สตูดิโอครัวที่ได
จัดเตรียมไว  ผูใชงานสามารถเลือกสั่งใหหุนยนตทําอาหารที่ตองการไดแบบเดียวกันกับเชฟจริงที่เปนมนุษย ซึ่งนวัตกรรมนี้
นอกจากผูใชงานไดความสะดวกสบายที่เพ่ิมขึ้น ยังลดปริมาณการสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ การเกิดของเสียจากการทําอาหารนอยลง 
ลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ ลดการใชพลังงานในการทําอาหาร และลดคาใชจายในการขนสง 

4.3 นวัตกรรมดานการสื่อสารและการตลาด (Communication & Marketing Innovation) 

 นวัตกรรมดานการสื่อสารและการตลาดเปนนวัตกรรมท่ีนํามาใชเพื่อการสื่อสารและการทําตลาดระหวางผูใหบริการกับ
ผูรับบริการ หรือผูผลิตกับผูใชหรือผูซื้อสินคา ซึ่งนําไปสูกระบวนการใหบริการหรือตกลงซื้อขาย และรวมถึงการไดขอมูลตอบกลับ
หลังการรับบริการ เชน การใชสื่อสังคม (Social Media)ในการเขาถึงและการบอกตอ การพัฒนาการตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) การพัฒนาโปรแกรมสรางความภักดีใหเกิดขึ้นระหวางลูกคากับแบรนด (Loyalty Program) และการอํานวยความ
สะดวกดานการสื่อสารและการแปลภาษา เปนตน 

ภาพที่ 4 การจัดกิจกรรมขุมทรัพยทองเท่ียวไทย ของ ททท.  
ที่มา: https://www.tourismtreasures.org/  
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จากภาพท่ี 4 การจัดกิจกรรมขุมทรัพยทองเท่ียวไทย ของ ททท. เปนกลยุทธนําเสนอขายสินคาการทองเที่ยว มุงเนน
สงเสริมใหเกิดการเดินทางทองเท่ียวไปยังจุดตาง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการ
กระตุนและกระจายรายไดไปสูเมืองหลักและเมืองรอง และกระจายขอมูลดานการทองเที่ยวใหม  ๆ กอใหเกิดการเดินทางใน
หมูนักทองเท่ียว  

5. บทสรุป
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสําคัญตอความเจริญกาวหนา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเปน 

อยางมาก การทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญที่สุด  สภาวะการทองเที่ยวของประเทศไทย กลายเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีเปนดัชนีวัดสภาวะทางเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
เปนไปในทิศทางที่ดีจะสงผลดีทางดานเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและการสรางงานของประเทศ สถานการณทองเท่ียว 11 เดือนแรก
ของป 2563 ตั้งแตเดือน ม.ค.-พ.ย. ที่ผานมา พบวาภาคทองเท่ียวไทยมีรายไดรวม 760,000 ลานบาท ลดลง 1.93 ลานลานบาท 
หรือติดลบ 71.75% จากชวงเดียวกันของป 2562 ซึ่งภาครัฐไดใหความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องผานยุทธศาสตร
และแผนงานดานการทองเท่ียวในทุกระดับ ไดแก ระดับนานาชาติ ระดับนโยบาย ระดับสวนกลาง ระดับจังหวัดและทองถิ่น และ
แผนพัฒนาเขตพ้ืนท่ีระดับสาขา โดยนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการที่สามารถนํามาพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม หรือ
พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมจึงเปนทางเลือกที่สําคัญสําหรับการเติบโต สามารถแบงนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทองเท่ียว
และบริการเปน 3 รูปแบบ ไดแก นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมดานกระบวนการและบริหารองคกร และ
นวัตกรรมดานการสื่อสารและการตลาด 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 

นิชาภา ทรัพยสมิง1* และ มนสันิต ใจดี2 
1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรบัผิดชอบบทความ: email izermeen@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลยี) สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง และ 3) เพื่อประเมิน
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 

สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง  
  ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นเปนบทเรียนมัลติมีเดีย ประกอบดวยเน้ือหา จำนวน 

3 หนวย สำหรับนำไปใชสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มีคุณภาพดาน
เน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) และ 3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.57, S.D. = 0.33) 

คำสำคัญ: คอมพิวเตอรชวยสอน  เทคนิคการเขียนรอบวง วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were as follows: 1) to develop the computer assisted instruction on 

technology (designing and technology) subjects for roundtable learning management, 2) to evaluate the 

quality of the content of the computer assisted instruction on technology (designing and technology) 

subjects for roundtable learning management, and 3) to evaluate the quality of the techniques and 

methodology of the computer assisted instruction on technology (designing and technology) subjects for 

roundtable learning management. 

The research results showed that 1) the developed computer assisted instruction consisted of 3 

units for teaching with a roundtable on technology (designing and technology) subjects for grade 7 students, 

2) the computer assisted instruction on technology (designing and technology) subjects had the quality of

the content at the highest level (  = 4.83, S.D. = 0.12) , and 3) the computer assisted instruction on 

technology (designing and technology) subjects had the quality of the techniques and methodology at the 

highest level (  = 4.57, S.D. = 0.33). 

Keywords: Computer Assisted Instruction, Roundtable Techniques, Technology (Designing and Technology) Subjects 

1. บทนำ
ปจจุบันสังคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เปาหมายของการจัดการศึกษา คือการทำใหผูเร ียนมี
คุณลักษณะที่มีความพรอมทั้งดานศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสำเร็จได  วิสัยทัศนของ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดไววา คนไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

และไดกำหนดบทบาทของผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรูทั้งในหองเรียน 

นอกหองเรียน โดยเนนการฝกปฏิบัติ ใหผู เร ียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุม 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การเรียนรูแบบรวมมือ เปนการเรียนแบบกลุมยอย ในแตละกลุมจะมีสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกันประมาณ 

3 – 6 คน ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาสาระดวยตนเอง และความรวมมือ ชวยเหลือจากสมาชิกในกลุม การเรียนในรูปแบบน้ี ผูเรียน
จะไดพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการสรางความสัมพันธ ทักษะการแสงหาความรู ทักษะการ
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คิดและการแกปญหา และทักษะอื่น ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2562) เทคนิคการเขียนรอบวง หรือ เทคนิคโตะกลม หรือ เทคนิค
อัศวินโตะกลม (Roundtable) เปนการเรียนรูแบบรวมมือ มีลักษณะการเขียนรอบวง โดยสมาชิกคนแรกเริ่มตนเขียนใน
กระดาษที่แจกให โดยกำหนดชวงเวลาใหเขียน หรือกำหนดใหเขียนคนละหนึ่งประโยคหรือหนึ่งยอหนา ตามลักษณะความ
ซับซอนของหัวขอเรื่อง หลังจากน้ันจึงใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ เขียนตอจนครบตามจำนวนสมาชิก ซ่ึงอาจเขียนคนละหลายรอบได
จนกวาจะไดใจความที่สมบูรณ (มนตชัย เทียนทอง, 2556) 

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มาประยุกตใชทางดานการศึกษาจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดเร็ว สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง มีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร เกิดแรงจูงใจในการเรียน และ
ประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอน (กิดานันท มลิทอง, 2536) ผูเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรในการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู หรือปรึกษากันได ผูเรียนเกิดความกระตือรือรน สนุกสนานไปกับการเรียน ซ่ึงแตกตางจากวิธีการสอนแบบ
บรรยาย ที่เปนการอธิบายใหผูเรียนฟง ทำใหผูเรียนขาดความสนใจ ขาดแรงจูงใจในการเรียน  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เปนการนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบ
ของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยการปฏิสัมพันธกับบทเรียนในคอมพิวเตอร 
ตัวอยางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรแบบติว บทเรียนแบบฝกหัด บทเรียนแบบสถานการณ
จำลอง แบบเกม แบบคนพบ แบบแกปญหา และแบบทดสอบ (ทิศนา แขมมณี, 2562)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สนับสนุนการเรียนแบบรายบุคคล ผูเรียนจะเรียนซ้ำเวลาใดก็ไดตามความตองการ 
วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห 

แกปญหาอยางเปนขั้นตอน และเปนระบบ สามารถแกปญหาดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และตองการใหผูเรียนรู
และเขาใจเทคโนโลยีเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เลือกใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม (สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2561) จากการสอบถามผูสอนในรายวิชานี้ พบวา การสอนสวนใหญเปนการ
บรรยาย และใหผูเรียนจดบันทึกความรู จึงทำใหผูเรียนบางสวนไมสนใจท่ีจะเรียน และพบปญหาวาผูเรียนไมมีทักษะในการ
เขียนสรุปความรู 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) เพื่อใหผูเรียนสามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนและทบทวนความรู ในเวลาและ
สถานที่ที่สะดวก และผูวิจัยไดออกแบบการจัดการเรียนรูเปนแบบการเขียนรอบวง ซึ่งเปนการเรียนรูแบบรวมมือมาใชใน
งานวิจัยน้ี โดยมุงหวังใหผูเรียนไดรับความรู เกิดความสนใจ เกิดความกระตือรือรน มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เพิ่มทักษะใน
การเขียน รูจักการทำงานรวมกันภายในกลุม และสามารถนำความรูที่ไดรับไปแกปญหาในอนาคตตอไปได 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการ
เขียนรอบวง 
 2.2  เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับ
การจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
 2.3  เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง  
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

3.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรที่ใชความสามารถของคอมพิวเตอรใน

การนำเสนอสื่อประสม เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมาก
ที ่สุดโดยมีเปาหมายที ่สำคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู เร ียน และกระตุนใหเกิดคว ามตองการที ่จะเรียนรู 
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หรือ
การโตตอบพรอมทั้งการไดรับผลปอนกลับ (มนตชัย เทียนทอง, 2545) 

กิจกรรมโตะกลม (Roundtable หรือ Round robin) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กลุมนักเรียนท่ีมี
มากกวา 2 คนขึ้นไป และเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมเขียนขอความคิดเห็นของแตละคน เลาประสบการณความรูสิ่งที่
ตนกำลังศึกษาดวยดินสอหรือปากกาสีลงบนกระดาษ แลวเขียนใหเพื่อนคนถัดไปเขียนโดยเวียนไปทางดานใดดานหนึ่งของ
สมาชิกทุกคน จะใชเวลาเทา ๆ กันหรือใกลเคียงกัน (วิภา เพ็ชรเจริญรัตน, 2555) 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ภานุวัฒน เกริกชัยศรี และสุขสวัสดิ์ แซล่ิม (2562) ไดวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย

ใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ เรื ่อง การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท  เพาเวอรพอยต  2010 สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น 

ประกอบดวยเน้ือหา 3 หนวยการเรียนรู 2) ผูเชี่ยวชาญประเมินคณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาดานเน้ือหาอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.24) และดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.35) 3) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.32) 

  มนัสนิต ใจดี และ ปนิศรา สิงหาทอ (2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดจินดาราม โดยใชบทเรียนการตูนมัลติมีเดีย รวมกับการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคโตะกลม ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนการตูนมัลติมีเดีย ประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 บท คือ 

อุปกรณคอมพิวเตอรเบื้องตน การดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร และประโยชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทเรียนการตูน
มัลติมีเดียมีคุณภาพดานเน้ือหาและคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับดีมากบทเรียนการตูนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 

87.44/86.11 สูงกวาเกณฑ 80/80 2) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนการตูนมัลติมีเดียและการเรียนดวยเทคนิคโตะกลมอยูในระดับมากท่ีสุด 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

 4.1  กลุมเปาหมาย ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จำนวน 5 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยสอนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสบการณสอนไมนอยกวา 5 ป ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค
และวิธีการ จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอร มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา 5 ป และมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2  เครื่องมือการวิจัย 

  4.2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบ
และเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และแผนการจัดการเรียนรู 
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  4.2.2  แบบประเมิน ไดแก แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ และแบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคำถามและ
จุดประสงค 

4.3 ขัน้ตอนการดำเนินการวิจัย 

 4.3.1 ขัน้การวิเคราะห (Analysis) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแผนการจัดการเรียนรู
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง ศึกษาเน้ือหาในรายวิชาเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิเคราะหผูเรียนในเรื่องความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร ศึกษาคูมือ
การทำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม Captivate 

 4.3.2 การออกแบบ (Design)  

4.3.2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จากการที ่ผูวิจัยศึกษาเนื้อหาในรายวิชาเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดคัดเลือกเน้ือหามาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 3 หนวยการ
เรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ระบบทางเทคโนโลยี และ 3) วัสดุและเครื่องมือชางพื้นฐาน โดยในแตละ
หนวยการเรียนรูจะมีจุดประสงคการเรียนรู จำนวน 3 ขอ  กิจกรรมการเรียนรู ใบงาน และการวัดและประเมินผล ซ่ึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเปนแบบการเขียนรอบวง โดยเริ่มตนจากขั้นนำ ผูสอนแจงจุดประสงคการเรียนรู ถามคำถามเพื่อกระตุน
ความคิด และใหผูเรียนทำแบบทดสอบกอนเรียน ในขั้นสอน จะแบงกลุมผูเรียนคละตามความสามารถ ใหผูเรียนแตละกลุม
รวมกันศึกษาความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดจัดทำไว จากน้ันใหทำใบงาน โดยใหสมาชิกคนที่ 1 เขียนคำตอบ 

แลวสงตอใหสมาชิกคนที่ 2 อาน และเขียนคำตอบเพิ่มเติม แลวสงตอใหสมาชิกคนที่ 3 อาน และเขียนคำตอบเพิ่มเติม ทำ
เชนน้ีไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคนในกลุม จากน้ันสมาชิกทุกคนในกลุมรวมกันอภิปรายจนไดคำตอบท่ีถูกตอง ในข้ันสรุป ผูสอน
และผูเรียนรวมกันสรุปความรู และใหผูเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

4.3.2.2 นำจุดประสงคการเรียนรูของแตละแผน มาออกขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไดขอสอบ
ทั้งหมด จำนวน 45 ขอ  โดยแบงเปนแผนที่ 1 จำนวน 15 ขอ แผนที่ 2 จำนวน 14  ขอ และแผนที่ 3 จำนวน 16 ขอ 

4.3.2.3 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก หนาแรกของบทเรียน เมนูควบคุม หนาจอ
นำเสนอเน้ือหาและแบบฝกหัด ออกแบบการปฏิสัมพันธกับผูเรียน 

4.3.2.4 ออกแบบแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา และแบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ โดยออกแบบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

 4.3.3 การพัฒนา (Development)  

4.3.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ไดออกแบบไว ซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) 

การเตรียมการ คือ การเตรียมสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการสรางบทเรียน ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
เก่ียวกับการเรียนการสอน 2) สรางเอกสารประกอบบทเรียน ไดแก ใบความรู ใบงาน คูมือการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 3) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate  

4.3.3.2 สรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวย google forms 

4.3.3.3 สรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ google forms 
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 4.3.4 การนำไปใช  ( Implementation) ทดลองใชบทเร ียนคอมพิวเตอรชวยสอนที ่พ ัฒนาขึ ้น ซ่ึง
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) ทดลองใชโดยผูวิจัยเอง เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดเบื้องตนและปรับปรุงแกไข 2) ตรวจสอบ
คุณภาพดานเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 ทาน ซึ่งเปนอาจารยในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 3) ตรวจสอบ
คุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อนำขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขบทเรียนใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

 4.3.5 การประเมินผล (Evaluation) 1) ประเมินผลดานเนื ้อหาและดานเทคนิคและวิธีการของบทเร ียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ดวยการคำนวณหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมิน 2) คำนวณหาคา
ดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค พบวา ขอสอบ จำนวน 45 ขอ ผานการประเมินโดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.6 

ถึง 1 ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกขอสอบ จำนวน 30 ขอ ใหครบทุกจุดประสงคการเรียนรูนำไปใชสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับการ
จัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)ที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา
จำนวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ระบบทางเทคโนโลยี และ 3) วัสดุและเครื่องมือชาง
พื้นฐาน โดยมีรูปแบบของหนาจอแสดงผลบทเรียนหนาตาง ๆ  แสดงดังภาพท่ี 1-4 

ภาพท่ี 1 หนาเขาสบูทเรียน ภาพท่ี 2 หนาเมนูหลัก 

ภาพท่ี 3 หนาบทเรียน       ภาพท่ี 4 หนานำเสนอเน้ือหา 

จากภาพที่ 1 หนาเขาสบูทเรียน เปนหนาแรกของบทเรียน ออกแบบใหมีการใสช่ือผูเรียน ภาพที่ 2 หนาเมนูหลัก
บทเรียน ออกแบบใหมีการใชรูปภาพที่สื่อความหมายไดเปนอยางดี ภาพที่ 3 หนาของบทเรียน โดยผูเรียนสามารถเลือกเรียนใน
แตละบทไดตามความสนใจของตนเอง งายตอการคนหาเน้ือหาแตในละบท และภาพท่ี 4 เปนหนานำเสนอเน้ือหาของบทเรียน 
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 5.2  ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาขึ้น 

การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวยการประเมิน 2 ดานหลัก ๆ 

ไดแก 1) ดานเน้ือหา โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา จำนวน 5 คน และ 2) ดานเทคนิคและวิธีการ 
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี ่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน ไดผลดังตารางที ่ 1 และตารางที่ 2 

ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเน้ือหา 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหาและการดำเนินเรื่อง 4.85 0.10 มากที่สุด 

ดานการจัดการเรียนการสอนแบบการเขียนรอบวง 4.90 0.14 มากที่สุด 

ดานใบงานและแบบทดสอบ 4.73 0.17 มากที่สุด 

โดยรวม 4.83 0.12 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น พบวา มีคุณภาพดานเนื้อหา
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) ซ่ึงทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบการเขียนรอบวง มีคาเฉล่ียของผลการประเมินสูงสุด คือ 4.90  

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

ดานเน้ือหาและการดำเนินเรื่อง 4.68 0.24 มากที่สุด 

ดานภาพและภาษา 4.57 0.25 มากที่สุด 

ดานตัวอักษรและสี  4.52 0.50 มากที่สุด 

ดานการจัดการบทเรียน 4.53 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.57 0.33 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพดาน
เทคนิควิธีการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.33) ซ่ึงทุกดานมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยดาน
เน้ือหาและการดำเนินเรื่อง มีคาเฉล่ียของผลการประเมินสูงสุด คือ 4.68 

6. สรุปผลการวิจัย

  6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
ประกอบดวยเน้ือหาการเรียนรูจำนวน 3 หนวยการเรียนรู ไดแก 1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2) ระบบทางเทคโนโลยี 
และ 3) วัสดุและเครื่องมือชางพื้นฐาน 

  6.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

  6.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 0.45) เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
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7. อภิปรายผล

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
ที่พัฒนาขึ้น มีการนำเสนอความรูในลักษณะมัลติมีเดีย คือ มีทั้งขอความ ภาพนิ่ง และวิดีโอ ผูเรียนสามารถควบคุมลำดับ
เน้ือหา เลือกเรียนกอน-หลัง หรือเรียนซ้ำไดตามความตองการ และผนวกกับการเรียนรูแบบการเขียนรอบบวงที่จะทำใหการ
เรียนไมแตกตางจากการเรียนกับครูผูสอน สอดคลองกับ ณัฐกร สงคราม (2557) ที่กลาววา การเรียนการสอนที่ใชมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ ใหผูเรียนควบคุมการเรียน และเวลาไดดวยตนเอง จะสงผลดีตอการเรียนเปนรายบุคคล สอดคลองกับแนวคดิที่
ผูเรียนเปนศูนยกลาง จึงเหมาะท่ีจะนำไปประยุกตใชใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองเปนรายบุคคลตามความสามารถ ความถนัด
ของแตละคน  

 7.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเนื้อหาโดยรวมอยูในระดับมากที ่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.12) เนื่องจากผูวิจัยไดจัดทำเนื้อหาบทเรียนให
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหาในหนังสือวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 การนำเสนอ
เน้ือหาสอดคลองกับวัยและความสามารถของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสนิต ใจดี และ ปนิศรา สิงหาทอ (2562) ที่
พบวา บทเรียนการตูนมัลติมีเดียมีคุณภาพดานเน้ือหา อยูในระดับดีมาก (  = 4.63, S.D. = 0.44) เน่ืองจากไดมีการกำหนด
วัตถุประสงคและเน้ือหาที่จะสอนโดยการศึกษาขอมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เม่ือพิจารณาผล
การประเมินเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนแบบการเขียนรอบวง มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินอยู ใน
ระดับสูงกวาดานอื่น ๆ (  = 4.90, S.D. = 0.14) อาจเนื่องมาจากการเขียนรอบวงเปนกิจกรรมการเรียนรูที ่ผูเรียนเขียน
บรรยายเพื่อตอบคำถามตามหัวขอที่กำหนด ทำใหผูเรียนไดฝกทักษะการประมวลความรู การเขียน และทักษะการทำงานรวมกัน 

 7.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง 
มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.33) เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเปนระบบตามขั้นตอน ADDIE Model สอดคลองกับงานวิจัยของภานุวัฒน เกริกชัยศรี 
และสุขสวัสดิ์ แซล่ิม (2562) ที่พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคการผลิตสื่อ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.35) เม่ือพิจารณาผลการประเมินเปนรายดาน พบวา ดานเน้ือหาและการ
ดำเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ยของผลการประเมินอยูในระดับสูงกวาดานอื่น ๆ (  = 4.68, S.D. = 0.24) เนื่องมาจากการนำเสนอ
เน้ือหาในแตละหนาจอมีปริมาณเหมาะสม วิธีการนำเสนอนาสนใจ เหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

8. ขอเสนอแนะ

 8.1 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

  ควรเพิ่มจำนวนแบบฝกหัดที่ใชในการทวนสอบความรู และจัดทำในรูปแบบที่หลากหลาย 

8.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ผูวิจัยจะนำบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ไปใชสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 และใชการจัดการเรียนรูแบบการเขียนรอบวง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และพัฒนาดาน
อารมณและสังคมของผูเรียน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชการจัดการเรียนรูดวยตนเอง               
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

อานนท แผนสมบูรณ1* และ วิมาน ใจดี2
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*ผูรับผิดชอบบทความ: email 604145069@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี ้1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อประเมินคุณภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ 3) เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมเปาหมายที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหา จำนวน 5 คน และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบประเมินคณุภาพ
ดานเทคนิคและวิธีการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 3 ประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 หนวย ไดแก การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การแสดงอัลกอริทึม และตัวอยางการแกปญหา
เกมเตตริส 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีคุณภาพ
ดานเนื้อหาอยูในระดับมาก (  = 4.35, S.D. = 0.33) และ 3) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.29) ผลการประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากผูเช่ียวชาญแสดงวาผูเช่ียวชาญท้ังหมดใหการยอมรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีพัฒนาข้ึนนี้
วาสามารถนำไปใชสำหรับจัดการเรียนรูดวยตนเองไดกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

คำสำคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรูดวยตนเอง วิทยาการคำนวณ 
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Abstract 

 The objectives of this research were as follows: 1) to develop the computer assisted instruction (CAI) 

on technology (computing science) subjects for grade 3 students, 2) to evaluate the content’s quality of the 

CAI on technology (computing science) subjects for grade 3 students, and 3) to evaluate the quality of the 

technique and methodology of the CAI on technology (computing science) subjects for grade 3 students. The 

target group used in this research were 5 experts in the content, and 5 experts in the technique and methodology 

selected by purposive sampling technique. The instruments used in this research were the learning plan, the CAI, 

the content assessment forms, and the technique and methodology assessment forms. The statistical data used 

in the analysis were mean and standard deviation. 

The research findings showed that: 1) the CAI on technology (computing science) subjects for grade 3 

students consisted of 3 units which were problem solving in daily life, algorithm representation, and the example of 

solving Tetris, 2) the CAI on technology (computing science) subjects for grade 3 students had the quality of 

the content at a high level (  = 4.35, S.D. = 0.33), and 3) the CAI on technology (computing science) subjects for 

grade 3 students had the quality of the technique and methodology at the highest level (  = 4.55, S.D. = 0.29). The 

evaluation results of the CAI from the experts showed that all of the experts accepted the developed CAI. It 

could be concluded that the developed CAI could be used for self-directed learning for grade 3 students. 

Keywords: Computer Assisted Instruction, Self-directed Learning, Computing Science 
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1. บทนำ
วิทยาการคำนวณเปนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห 

แกปญหาเปนขั้นตอนและเปนระบบ ประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
แกปญหาที่พบในชีวิตจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งประกอบ 
ดวย การแบงปญหาใหญออกเปนปญหายอย (Decomposition) การพิจารณารูปแบบของปญหาหรือวิธีการแกปญหา (Pattern 

Recognition) การพิจารณาสาระสำคัญของปญหา (Abstraction) และการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) เปนทักษะที่มีความสำคัญในการพัฒนาซอฟตแวร และสามารถนำไปใชแกปญหาใน
ศาสตรอื่น ๆ ซึ่งเปนทักษะเปาหมายดานผูเรียนทักษะหนึ่งตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน
ใหมทีักษะการคิดวิเคราะห แกปญหา และการประยุกตใชในชีวิต (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  

การเรียนรูดวยตนเอง (Self-directed Learning) เปนการจัดสถานการณของการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ดำเนินการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอ เนื้อหา ไดตามความสนใจ โดยผูสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิด
ความใฝรู ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง และชวยใหคำปรึกษาแนะนำตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการหาแหลงความรู 
วิธีการศึกษาหาความรู การวิเคราะหและสรุปขอความรู (ทิศนา แขมมณี, 2562) ครูตองฝกการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียน เพราะ
คนท่ีจะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได การเรียนรูแบบสรางความรูดวยตนเองผานการลงมือทำและ
คิด จะทำใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (วิจารณ พานิช, 2556) และเมื่อนำมาจัดการเรียนรูรวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและเรียนรูไดดี 
รวมทั้งชวยสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของผูเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2562) สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น และผูเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการเรียนรูดวยตนเองและมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน 
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไมโครซอฟทเวิรด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (วงศกร สินทอง และวิมาน ใจดี , 2562) และงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสำหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การจัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (กิ่งกาญจน  ฟกทอง และวิมาน ใจดี, 2561)  

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูสำหรับจัดการเรียนรูดวยตนเอง และเพื่อฝกทักษะในการเสาะแสวงหาความรูไดดวย
ตนเองอันนำไปสูการเปนผูมีความรูทางวิชาการที่เขมแข็ง และสนองตอบความแตกตางกันของผูเรียน ทั้งบุคลิกภาพ สติปญญา 
ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนความแตกตางในเรื่องรูปแบบและวิธีการเรียนรู เพื่อใหทุกคนสามารถเกิดการเรียนรู  และพัฒนา
ตนเองไดอยางเทาเทียมกัน ภายใตการแนะนำของผูสอน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 

2.2 เพื่อประเมินคณุภาพดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 

2.3 เพื่อประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่พัฒนาข้ึน มีคุณภาพดานเน้ืออยูในระดับมาก 

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่พัฒนาข้ึน มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยู
ในระดับมาก 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

 4.1 กลุมเปาหมาย 
  4.1.1 ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 คน เปนครูผูสอนที่สอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ไดมาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง 
  4.1.2 ผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน เปนครูผูสอนที่สอนวิชาทางดานคอมพิวเตอร ที่มีประสบการณ
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูดำเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
 4.2.1.1 ศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2560) และหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
 4.2.1.2 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จำนวน 3 แผน ไดแก การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การแสดง

อัลกอริทึม และตัวอยางการแกปญหาเกมเตตริส แตละแผนประกอบดวยจดุประสงคการเรียนรู กิจกรรม ใบความรู ใบงาน เกณฑ
การประเมิน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 4.2.1.3 นำแผนการจัดการเรียนรูเสนออาจารยที่ปรึกษาการทำวิจยัเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตาม
คำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา 

  4.2.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรูเสนอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา จำนวน 5 คน เพื่อประเมินคณุภาพดานเนื้อหา 

  4.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดำเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

  4.2.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห ผูวิจัยศึกษาและวิเคราะหผูเรียนซึ่งเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
พบวา มีพฤติกรรมอยูไมนิ่ง มีสมาธิในชวงเวลาสั้น ๆ ชอบความสนุกสนาน ศึกษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสำหรับจัดการเรียนรู 
พบวา ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดปฎิบัติ หรือมีสื่อการเรียนการสอนที่ชวยกระตุน ชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อใหมี
สมาธิกับการเรียนรู และศึกษาวิธีการใชงาน Adobe Flash สำหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากสามารถสราง
บทเรียนแบบอินเตอรแอคทีฟ สามารถใสเสียง ภาพวิดีโอ และใชงานรวมกับโปรแกรมหรือไฟลไดหลากหลายชนิด เชน GIF JPEG 

PNG WAV และ MP3  
  4.2.2.2 ขั้นตอนการออกแบบ ผูวิจัยออกแบบหนาจอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยคำนึงถึงความเหมาะสม

กับวัยและความสนใจของนักเรียน โดยใชภาพสนามหญา ภูเขา ตนไม ดอกไม และสรรพสัตวตาง ๆ ประกอบการนำเสนอเนื้อหา
ความรูเพื่อชวยดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยเนนใหเรียนรูการใชงานไดงาย ไมยุงยาก กำหนดการโตตอบเมื่อนักเรียนคลิก
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เมาส หรือกดทางแปนพิมพ และออกแบบการเชื่อมโยงระหวางหนาจอแตละหนาจอใหมีความสัมพันธกันตามลำดับการนำเสนอ
เนื้อหาในบทเรียน  

  4.2.2.3 ขั้นตอนการพัฒนา ผูวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ไดออกแบบไวในขั้นตอนการ
ออกแบบดวย Adobe Flash โดยการวาดภาพประกอบแบบ Shape และ Object Drawing สรางการเคลื่อนไหวแบบ Frame by 

Frame และแบบ Motion Tween ใชเทคนิค Motion Guide และ Mask Layer ในการกำหนดเสนทางการเคลื่อนที่ ใช Scene 

เปนฉากในการสรางการเคลื่อนไหว ทำการ Publish และ Export เพื่อนำบทเรียนไปใชสำหรับการเรียนรู 
  4.2.2.4 ขั้นตอนการนําไปใช ผูวิจัยเปนผูทดลองใชระหวางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นําเสนอ

ตออาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัย ปรับแกตามคำแนะนำ และนำเสนอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 ทาน  เพื่อ
ประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

  4.2.2.5 ขั้นตอนการประเมินผล ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพมาวิเคราะหดวยคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.2.3 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
 4.2.3.1 สรางแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ แบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) โดยแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา แบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา จำนวน 6 
ขอ ดานรูปแบบการสอน จำนวน 4 ขอ และดานใบงานและแบบทดสอบ จำนวน 4 ขอ แบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการ แบงเปน 4 ดาน ไดแก ดานตัวอักษร จำนวน 5 ขอ ดานภาพนิ่ง จำนวน 5 ขอ ดานการออกแบบ จำนวน 4 ขอ ดาน
ปฏิสัมพันธ จำนวน 2 ขอ 

 4.2.3.2 นำแบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ เสนอตออาจารย
ทีป่รึกษาการทำวิจัยเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไชตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาการทำวิจัย 

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไดบทเรียน 

จำนวน 3 หนวย ไดแก การแกปญหาในชีวิตประจําวัน การแสดงอัลกอริทึม และตัวอยางการแกปญหาเกมเตตริส ตัวอยางดังภาพที่ 1–3      

   ภาพท่ี 1 หนาแรกของบทเรียน     ภาพท่ี 2 หนาเขาสูแบบทดสอบ        ภาพที่ 3 หนาเนื้อหา 
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 1) เมนูหนาแรก สำหรับการลงทะเบียนเขาสูบทเรียน 2) เมนู
หนวยการเรียนรูที่ 1 3) เมนูหนวยการเรียนรูที่ 2 4) เมนูหนวยการเรียนรูที่ 3 โดยแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวยจุดประสงค 
แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน และ 5) เมนูผูจัดทำ สำหรับแสดงขอมูลของผูจัดทำ 

5.2 ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 
ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จำนวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหา 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานเน้ือหา 4.40 0.35 มาก 
ดานรูปแบบการสอน 4.35 0.38 มาก 
ดานแบบทดสอบ 4.30 0.37 มาก 

โดยรวม 4.35 0.33 มาก 

จากตารางที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเนื้อหา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 
ดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานเนื้อหา ดานรูปแบบการสอน และดานแบบทดสอบ 

5.3 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ โดยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคและวิธีการ จำนวน 5 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานตัวอักษร 4.48 0.33 มาก 

ดานภาพน่ิง 4.60 0.14 มากที่สุด 

ดานการออกแบบ 4.50 0.40 มากที่สุด 
ดานปฏสิัมพันธ 4.60 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 4.55 0.29 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการ 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยู
ในระดับมากท่ีสุด จำนวน 3 ดาน เรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานภาพน่ิง ดานปฏิสัมพันธ และดานการออกแบบ และอยูใน
ระดับมาก จำนวน 1 ดาน คือ ดานตัวอักษร 
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6. สรุปผลการวิจัย
6.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประกอบดวยเน้ือหา จำนวน 3 หนวย ไดแก การ

แกปญหาในชีวิตประจําวัน การแสดงอัลกอริทึม และตัวอยางการแกปญหาเกมเตตริส  แตละหนวยประกอบดวยจุดประสงคการ
เรียนรู แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน  

6.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  มีคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1  

6.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) มีคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก
ที่สุด เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

7. อภปิรายผลการวิจัย
 7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประกอบดวยเนื้อหา จำนวน 3 หนวย นำเสนอ
ดวยขอความ และภาพ นักเรียนสามารถใชเปนแหลงเรียนรูและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเนื้อหา พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีเนื ้อหาครบถวนตามสาระของรายวิชา และใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาสมะกับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปที่ 3 สอดคลองกับ วงศกร สินทอง และวิมาน ใจดี (2562)  ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ กิ่งกาญจน  ฟกทอง และวิมาน ใจดี (2561)  ไดศึกษาวิจัย
และพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการประเมินคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 

7.3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคนิคและวิธีการ พบวา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีจำนวน 3 ดานที่มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานภาพนิ่ง ดานปฏิสัมพันธ และดานการออกแบบ 
เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีการนำเสนอดวยภาพที่มีความละเอียดสูง ทำใหภาพมีความคมชัดสวยงาม 
ผูวิจัยไดเลือกใชภาพท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีปฏิสัมพันธเมื่อคลิกเมาสหรือกดแปนพิมพ และออกแบบใหใชงานไดสะดวก
และเปนแบบเดียวกันทุกหนวยการเรียนรู ทำใหไดบทเรียนที่สามารถดึงดูดใจใหนักเรียนอยากเรียนรูดวยตนเอง สอดคลองกับ 
วงศกร สินทอง และวิมาน ใจดี (2562)  ไดศึกษาวิจัยและพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการประเมินคุณภาพดาน
เทคนิคและวิธีการอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ กิ่งกาญจน  ฟกทอง และวิมาน ใจดี (2561)  ไดศึกษาวิจัยและพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลการประเมินคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการอยูในระดับมาก 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ควรพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถใชงานบนอินเทอรเน็ต อุปกรณพกพา และบน

โทรศัพทมือถือได 
8.2 ควรพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหสามารถบันทึกขอมูลนักเรียน คะแนนจากการทำใบงาน 

และคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเก็บไวในฐานขอมูลเพื่อใหสามารถเรียกใชไดภายหลังจากการเรียนรู
บทเรียนคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว  
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Quality of working life of professional nurses  
at private hospitals in Bangkok’s vicinity 

1*Pornsuwan  Jaruphan 
1Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University 

*corresponding author : email aj_wan@hotmail.co.th)

ABSTRACT 

This descriptive research was to study the quality of working life of professional nurses at private 
hospitals in the metropolitan area and classified by personal factors, sample consisted 74 professional 
nurses, divided into 3 groups: nurse manager, chief nurse, and registered nurse, working in 4 private 
hospitals in the metropolitan area.  The research instrument included a questionnaire consisting of 2 parts 
: personal information and quality of work life of professional nurses. The  Cronbach’s alpha coefficiency 
of the questionnaire was 0.94. The data was analyzed by distribution of frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 

The research results were as follow: 
1. Most of the respondents were female, less than 30 years old, single, had a bachelor's degree

or equivalent, held less than 5 years’ work experience, had monthly income of 30,001 baht or more and 
held the position of registered nurses, respectively. 

2. Overall, the quality of working life of the sample was at a good level. When considering the
quality of work life in each aspect, the highest average mean scores  at a good level were revealed with 
the social integration, followed by the development of human abilities, and the lowest mean score was 
adequate and fair compensation respectively. 

Key word : quality of working life.  professional nurse. private hospital  
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พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

พัชริดา บํารุงศรี1, จันจิรา ตราสุวรรณ1 ,สุภาพร รัตนรัตน1, อภิสรา ทาระการ1, ณัฐธิดา ชํานาญกิจ1, ณัฐปภัสร 
พงศทองเมือง1 และ นิตยา ศรีสุข1*  

1คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
*ผูรับผิดชอบบทความ: email nittaya.sri@sru.ac.th

บทคัดยอ 
การวิจัยเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีช้ันปท่ี 1-4 และลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษา
แตละช้ันปในดานการศึกษา ดานการสื่อสาร ดานการบันเทิง  สภาพปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน และแนวทางการแกไขปญหา
การใชสื่อสังคมออนไลน กลุมตัวอยางจํานวน 206 ราย คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมอยางงายดวยการจับฉลากเลือกตาม
รหัสนักศึกษา และสุมเลขรหัสนักศึกษาในแตละชั้นปเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับงานวิจัยของกมลลักษณ อินเอกและ
จากการทบทวนวรรณกรรม แบงออกเปน 5 สวน เก็บขอมูลโดยใช Google form หาคาความเช่ือมั่นของคา สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคจากกลุมตัวอยางท่ีใกลเคียงจํานวน 30 คน โดยไดคา เทากับ 0.93 ผลการศึกษาพบวาลักษณะการใชสื่อสังคม
ออนไลนของนักศึกษาพยาบาลท้ัง 4 ช้ันปมีลักษณะการเลือกใชสื่อสังคมออนไลนไมแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางมากกวาครึ่งเปน
เพศหญิง อปุกรณที่เลือกใชมากที่สุด คือ โทรศัพทมือถือ โดยสถานท่ีที่ใชบอยมักใชที่หอพัก นอกจากน้ียังพบวานักศึกษาพยาบาลมี
ความถี่ในการใชงานทุกวัน สวนใหญใชงานมากกวา 2 ช่ัวโมงตอวัน โดยมีชวงเวลาที่ใชบอยเวลา 20-24 น. และมีพฤติกรรมการใช
สื่อสังคมออนไลนในดานการศึกษาสูงสุดและมีการใชในดานการสื่อสารต่ําสุด ปญหาที่พบบอยคือใชเปนระยะเวลานานและมี
แนวทางแกปญหาคือไมควรเปดเผยขอมูลสวนตัวมากเกินไป  

คําสําคัญ: นักศกึษาพยาบาล, สื่อสังคมออนไลน, พฤติกรรม 
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Behavior of Online Media Use of Students of Faculty of Nursing,  
Suratthani Rajabhat University 

Patcharida Bumrungsri1*, Junjira Trasuwan1, Supaphorn Rattanarat1, Apisara Tarakan1, Natthida 

Chamnankit1, Natpaphat Pongtongmueang1 and Nittaya Srisuk1 
1Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University 

*corresponding author: email nittaya.sri.ac.th
Abstract 

The objective of this survey research was to investigate the behavior of online media use among nursing 
students of Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University. Five aspects of social media use involving 
education, communication entertainment, problems of using online media, and solutions to solve the problem 
of using online media were asked. Participants were 206 nursing students. Simple random method was used to 
draw the student according to their student ID. Then they were chose between even or odd numbers in order 
to participate in this study. The data was collected using Google form. The instrument was a questionnaire 
developed by Kamolluck In-eak. The questionnaire was divided into 5  parts. The reliability was test in the 30 
participants. Cronbach’s alpha was 0.93. The results of the study revealed that the online media use behavior 
among nursing students in each year was not different. More than half of the participants were female. The 
most used device was a mobile phone which was used frequently in dormitories. It was also found that nursing 
students had a daily frequency of use. The participants reported that they spent for more than 2  hours a day 
between 8PM to 12 PM. The highest proportion of the online media used was for academic purposes and the 
lowest proportion was for communicating. The most common problem reported was a long period of time 
used as well as the problem on personal security. 
Keywords: nursing student, online media use, behavior 
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1. บทนํา
สื่อสังคมออนไลน (Social media) เปนเว็บที่ใหบุคคลสามารถสรางเครือขายการสื่อสารโดยการสรางบัญชีรายชื่อของตนเองข้ึนมา 
และสามารถติดตอกับบัญชีรายชื่อของบุคคลอ่ืนๆไดบนสื่อสังคมออนไลนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูลตางๆ 
ประสบการณ กิจกรรม หรือความสนใจที่เหมือนกันผานระบบอินเทอรเน็ตโดยการรูจักกันเปนทอดๆผานทางเว็บไซต (กานดา รุณ
นะพงศา, 2560) พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนมีความแตกตางกันของแตละบุคคลขึ้นอยูกับการใชงานในดานตางๆ เชน 
พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักเรียนและนักศึกษา Gen Z พบวาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ Gen Z ใชเวลาใชสื่อ
ออนไลนมากเปนอันดับ 1 และใชเวลาในการทํากิจกรรมตางๆไปกับความบันเทิงเปนสวนใหญ อมรรตัน วงศโสภา,เสกสรร สายสี
สด, แนงนอย ยานวารี (2560) พบวาผลกระทบจากการกระทบของการใชสื่อสังคมออนไลนตอนักศกึษาสงผลตอสุขภาพ การ
ดําเนินชีวิตประจําวันและดานการศึกษาตามลําดับ เชนผลกระทบดานสุขภาพพบวามีอาการปวดตา ปวดศรีษะ เม่ือยมือ ปวดไหล 
เวลาเลนนาน ๆ เชนเดียวกับการศกึษาในตางประเทศ (Usher et al., 2014) พบวาการใชสื่อสังคมออนไลนมผีลกระทบกับ
ชีวิตประจําวัน 

ธัญมาศ ทองมูลเล็ก (2558) ศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาที่ เรียนเกี่ยวกับศาสตรดานสุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาแพทยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนกับเพศ ช้ันปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และคาใชจายตอเดือน ผลการศึกษาพบวา
นักศึกษาแพทยมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนในดานการติดตอสื่อสารมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาเพศตางกันมีพฤติกรรม
การใชสื่อสังคมออนไลนดานความบันเทิงแตกตางกัน และมีพฤติกรรมการเลือกใชสื่อสังคมออนไลนและเคร่ืองมือที่ใชในการ
เช่ือมตอสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน ช้ันปตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนทางดานการศึกษาแตกตางกัน และเลือกใช
สื่อสังคมออนไลนและเครื่องมือท่ีใชในการเช่ือมตอสื่อสังคมออนไลนแตกตางกัน (พรรณิการ พุมจันทร, 2558)   

นักศึกษาพยาบาลเปนผูที่ตองเรียนหนักทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรซี่งนักศึกษาตองมีสวน
รวม ซึ่งทุกกิจกรรมเหลานี้มีการใชสื่อออนไลนเขามาเก่ียวของในการติดตอสื่อสารหรือเก็บขอมูล นักศึกษาพยาบาลบางคนอาจตอง
เปลี่ยนรูปแบบการดําเนินชีวิต เมื่อเรียนทฤษฎีเสร็จก็ตองขึ้นฝกในภาคปฏิบัติตองปฏิบัติการพยาบาลและตองทํากรณีศึกษาท่ีไดรับ
มอบหมายซ่ึงยังตองเก่ียวของกับการใชสื่อออนไลนในการคนควาหาความรู ตองทราบระเบียบของการใชสื่อในสถานพยาบาล อีก
ทั้งมีความคาดหวังของสังคมในการแสดงออกผานสื่อสงผลใหนักศึกษาพยาบาลตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและความเครียดใน
การเรียนสาขาวิชานี้ อีกท้ังในสถานการณของโรคโควิด-19 จึงตองจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนและมีการใชสื่อสังคมออนไลน
เขามาเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตกิจวัตรประจําวัน ทั้งดานการเรียนการศึกษาเปนหลัก ดานติดตอสื่อสาร ดานความบันเทิง 
เปนตน การใชสื่อออนไลนอยางไมเหมาะสมทั้งทางดานเวลา การคนควา อาจทําใหเกิดผลเสียตอตัวนักศึกษาเองหรือในกรณีที่
รายแรงอาจทําใหสงผลตอการข้ึนฝกภาคปฏิบัติทําใหการฝกปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
ผานมาพบวายังไมมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาพยาบาลโดยเฉพาะ  

1.1 วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 1 -4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎรธาน ี

2. เพ่ือศึกษาลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาแตละช้ันปในดาน
การศึกษา ดานการสื่อสาร ดานการบันเทิง  สภาพปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน และแนวทางการแกไขปญหาการใชสื่อสังคม
ออนไลน 

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสํารวจพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ธานีช้ันปที่ 1 จํานวน 107 คน ช้ันปที่ 2 จํานวน 109 คน ช้ันปที่ 3 จํานวน 107 คนและช้ันปที่ 4 จํานวน 102 คนรวมท้ังสิ้น
จํานวน 425 คน  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี
ธานีรวมทั้งสิ้นจํานวน 206 คน  

2.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง  
 ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง ทําการรวบรวมขอมูลนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรทั้ง 4 ช้ันปโดยในแตละช้ันปทําการสุม
อยางงายดวยการจับฉลากเลือกตามรหัสนักศึกษา และสุมเลขรหัสนักศึกษาในแตละชั้นประหวางเลขคูหรือเลขคี่จะไดกลุมตัวอยาง
แตละชั้นป ดังนี้ นักศึกษาช้ันปท่ี จํานวน 53 คน นักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 56 คน นักศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 53 คน นักศึกษาช้ัน
ปท่ี 4 จํานวน 44 คนรวมกลุมตัวอยางท่ีสุมมาทั้งหมด 206 คนทําการเก็บขอมูลโดยใช Google form 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยทําหนังสือผานคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร ขออนุญาตจาก กมลลักษณ อินทรเอก ซึ่งทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของนักเรียน
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค (กมลลักษณ อินทรเอก, 2561) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 
สวนไดแก 1) ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน 3) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางแกปญหาการใชสื่อสื่อสังคมออนไลน 5) ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

2.4 ความตรงและความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใชในการสรางวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามจากผูศึกษาคนควา เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของ
นักเรียนโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ของ กมลลักษณ อินทรเอก พ.ศ.2561  ซึ่งผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือมาปรับและทดลองใช ในกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน โดยไดคา สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.92 

2.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย เชิงความถ่ี รอยละ (%) ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับช้ัน อุปกรณที่ใช สถานท่ี ระยะเวลา โดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี 
และรอยละ (%) 
 2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนอยางเหมาะสม สภาพปญหาการใชสื่อออนไลนและแนว
ทางแกไขปญหาการใชสื่อสังคมออนไลน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.6 ขนาดกลุมตัวอยาง 

ขนาดกลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane ไดประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 
206 คน 

2.7 การเก็บรวบรวมขอมูลและการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตใชเครื่องมือวิจัยหลังไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากฝายวิจัยของคณะฯแลวผูวิจัยไดดําเนินการ

ตามข้ันตอนโดยช้ีแจงข้ันตอนการเก็บขอมูลเปนไปดวยความสมัครใจ ผูเขารวมวิจัยสามารถถอนตัวไดตลอดเวลา 
3. ผลการวิจัย 
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3.1 ขอมลูสวนบุคคล 
ตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จํานวน (n=206) รอยละ 
เพศ 
     ชาย 6 2.90 
     หญิง 200 97.10 
อายุ (ป) 
     17 1 0.49 
     18 12 5.82 
     19 34 16.50 
     20 61 29.61 
     21 44 21.35 
     23 13 6.31 
ชั้นป 
    1 48 23.30 
    2 59 28.60 

    3 55 26.70 

    4 44 21.40 
อุปกรณสื่อสารที่ใช 
     คอมพิวเตอร 43 20.90 
     คอมพิวเตอรพกพา 137 66.50 
     โทรศัพทเคลื่อนท่ี 182 88.30 
     อื่นๆ 16 7.80 

สถานที่ท่ีใช 
     หอพัก 195 94.70 
     หองเรียน 109 52.90 
     หองสมุด 44 21.40 
     หองคอมพิวเตอร 17 8.30 

ความบอยในการใชงาน 
     ทุกวัน 172 83.50 
     4-5 วันตอสัปดาห 4 1.90 
     2-3 วันตอสัปดาห 7 3.40 
     1 วันสัปดาห 14 6.80 
     นานๆ ครั้ง 9 4.40 

ระยะเวลาท่ีใช 
     นอยกวา 30 นาที 11 5.30 
     30 นาที -1 ชม. 28 13.60 
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ตัวแปร จํานวน (n=206) รอยละ 
     1 ชม. -1.30 ชม. 31 15.00 

     1-2 ชม. 36 17.50 

     มากกวา 2 ชม. 100 48.50 

ชวงเวลาท่ีใชบอย 
06.00-12.00 5 2.40 
12.00-16.00 30 14.60 
16.00-20.00 43 20.90 
20.00-24.00 119 57.80 

  24.00-06.00 9 4.40 

จากตาราง 3.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง (รอยละ 97.1) มีอายุ 20 ปมากที่สุด (รอยละ 29.61) 
อุปกรณที่นักศึกษาใชมากที่สุดคือ โทรศัพทเคลื่อนที่ (รอยละ 88.30) สถานท่ีที่ใชมากที่สุดคือหอพัก (รอยละ 94.70) นักศึกษารอย
ละ 100 ใชสื่อสังคมออนไลนทุกวัน โดยเฉพาะชวงเวลา 20.00-24.00 น.(รอยละ 57.80๗ 

3.2 พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน สภาพปญหาการใชสื่อสังคมออนไลนและแนวทางการแกปญหาสื่อสังคม
ออนไลน 

ตัวแปร ขอที่ไดคะแนนเฉลี่ยนสูงสุด 
(x, SD) 

ขอที่ไดคะแนนคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด (SD) 

คาเฉลี่ย
โดยรวม
รายดาน 

(SD) 

แปลผล 

1. พฤติกรรมการใชสื่อสังคม
ออนไลน 
1.1 เพือการศึกษา ทานใชงานเพ่ือดาวนโหลดขอมลู

ตางๆสําหรับการทํางานบานหรือ
งานท่ีไดรับมอบหมาย (x̄=4.93, 
SD=0.72) 

ทานใชงานส่ือออนไลนโดย
ใชเกมชนิดสรางปญญา 
(3.83, 0.99 

4.26 
(0.51) 

ระดับมาก 

1.2 เพื่อการบันเทิง ทานใชสื่อออนไลนเพื่อสนทนา
กับเพื่อนและบุคคลอื่น (x̄=4.46, 
SD=0.68) 

ทานใชสื่อออนไลนในการ
เขาดูเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
กับวัยเชนเว็บไซตที่
เกี่ยวของกับความรุนแรง 
(เชน ภาพสงคราม 
ฆาตกรรม) (3.16, 1.46) 

4.03 
(0.60) 

ระดับมาก 

1.3 เพื่อการติดตอสื่อสาร ทานใชสื่อออนไลนในการติดตอ
เพื่อนและบุคคลอื่น (4.45, 
0.68) 

ทานใชบริการเว็บบอรด
ตางๆในการตั้งกระทูตางๆ
ที่สนใจ (3.64, 1.15) 

4.02 (0.64 ระดับมาก 

2. สภาพปญหาการใชสื่อสังคม
ออนไลน 

ทานใชสื่อออนไลนแตละครั้งเปน
ระยะเวลานาน (4.12,0.74) 

ทานโพสทขอมูลขาวสารที่
เปนผลกระทบตอสังคม 
(2.44, 1.41) 

3.05(0.87) ระดับปาน
กลาง 
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3. แนวทางแกไขปญหาการใช
สื่อออนไลน 

ไมควรเปดเผยขอมลูสวนตัวมาก
เกินไป เชน จะไปเที่ยวท่ีไหน 
เที่ยวกับใคร บานอยูเลขท่ีอะไร 
เบอรโทรศัพทอะไร (4.45, 0.76) 

มีการจํากดัเวลาในการใช
อินเทอรเน็ตและการใชสื่อ
ออนไลน (4.06, 0.85) 

4.31 
(0.58) 

ระดับมาก 

จากตารางท่ี 3.2 พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน สภาพปญหาการใชสื่อสังคมออนไลนและแนวทางการแกปญหาสื่อ
สังคมออนไลนพบวานักศึกษาใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการศึกษามากที่สุด (x̄=4.93, SD=0.72) สภาพปญหาการใชสื่อสังคม
ออนไลนพบวานักศึกษาใชสื่อเปนระยะเวลานานอยูในระดับมาก (x̄=4.12 ,SD=0.74) ดานแนวทางแกปญหาการใชสื่อออนไลน
พบวาการไมควรเปดเผยขอมูลสวนตัวมากเกินไปอยูในระดับมาก (x̄=4.45 ,SD=0.76) 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวาลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาพยาบาลมีลักษณะการเลือกใชสื่อสังคม
ออนไลนแตกตางกัน อุปกรณที่เลือกใชมากที่สุด คือ โทรศัพทมือถือ เนื่องจากปจจุบันโทรศัพทมือถือเปนสิ่งที่จําเปน สวนใหญ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีโทรศัพทมือถือเปนของตนเอง ซึ่งปจจุบันพบวาโทรศัพทมือถือมีบทบาทที่สําคัญเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาท้ังดานการศึกษา การเขารวมกิจกรรมและการใชเวลาวางเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานตางๆ โดย
สถานท่ีที่ใชบอยมักใชที่หอพัก นอกจากน้ียังพบวานักศึกษาพยาบาลมีความถี่ในการใชงานทุกวัน สวนใหญใชงานมากกวา 2 ช่ัวโมง
ตอวัน โดยมีชวงเวลาที่ใชบอยเวลา 20-24 น. รวมประมาณ 4 ชม. ซึ่งเปนเวลาหลังเลิกจากการเรียนการสอนและตองทํางานที่
ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษางานวิจัยของ อพัชชา ชางขวัญยืน (2561) ที่พบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีพฤติกรรมใชสื่อสังคมออนไลนท่ีบาน/หอพักซ่ึงมีประสบการณในการใชสื่อสังคมออนไลน โดยนิสิตเขาใชงาน
สื่อสังคมออนไลนโดยเฉลี่ย 1-3 ช่ัวโมงตอครั้งและมีการใชงานทุกวัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จักเรศ เมตตะธํารงค , ธัญญา 
พากเพียร และ ปาณิสรา ประจุดทะศรี (2563) พบวาโดยสวนมากแลวเยาวชนไทยใชงานอินเทอรเน็ตทุกวัน มีการใชงาน
อินเทอรเน็ตตอครั้งจะใชเวลานานกวา 3 ช่ัวโมง  

ดานพฤติกรรมการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพื่อการศึกษาพบวาเปนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยขอที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือการใชเพื่อดาวนโหลดขอมูลตางๆสําหรับการทํางานบานหรืองานที่ไดรับมอบหมายเนื่องจากปจจุบันไดมีการสงเสริม
ใหมีการเรียนแบบ active learning ซึ่งนักศึกษาตองคนควาขอมูลดวยตนเองมากขึ้นเพื่อตอบปญหาในการเรียนออนไลนให
มากกวาการเรียนในช้ันเรียน ดานพฤติกรรมการใชงานสื่อสังคมออนไลนเพื่อการบันเทิง ผลวิจัยพบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
ใชเพื่อสนทนากับเพ่ือนและบุคคลอื่นมากท่ีสุด เน่ืองจากในปจจุบันอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากขึ้น จึงมี
การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารระหวางกันเปนการสื่อสารผานโซเชียลมีเดียแทนการพูดคุย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณิการ 
พุมจันทร นุชจรีย หงษเหลี่ย และ พัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร (2558) พบวาสวนใหญนักศึกษาแพทยมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคม
ออนไลนในดานการติดตอสื่อสารมากที่สุด เน่ืองจากนักศึกษาใชเพื่อรับทราบขาวสาร และใชเพื่อติดตอสื่อสารกับอาจารยผูสอน 
ในขณะท่ี เพ็ญพนอ พวงแพ (2559) พบวาความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีตอการใชประโยชนเครือขายสังคมออนไลน 
(Social Media) โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการใชดานความบันเทิงมากท่ีสุด อาจเปนไปไดเนื่องจาก
บุคคลสวนใหญใชสื่อสังคมออนไลน เพื่อผอนคลายความเครียด ฟงเพลง ดูหนังออนไลน การแบงปนรูปภาพหรือสถานท่ีทองเที่ยว 
ซึ่งแตกตางกับนักศึกษาพยาบาลเน่ืองจากมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนเพื่อการศึกษามากท่ีสุด 

ดานสภาพปญหาการใชสื่อสังคมออนไลนผลการวิจัยพบวาขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือมีการใชสื่อออนไลนแตละครั้งเปน
ระยะเวลานานเนื่องจากสถานการณ Covid-19 ในชวงที่ผานมาตองมีการกักตัวและไมไปในสถานท่ีเสี่ยง หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีที่มีคนเยอะ
ทําใหสถาบันการศึกษาท่ัวโลกตองปดการเรียนการสอนในหองเรียน มีการปรับตัวมาจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน 
เนื่องจากประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ยังไมเพียงพอซ่ึงระบบการเรียนการสอนออนไลนหรืออีเลิรนนิ่ง (e-learning) ยังไม
เพียงพอเทียบเทาการเรียนในหองเรียนซึ่งไมมสีิ่งกระตุน อาจารยจึงมีการมอบหมายงานท่ีเพิ่มขึ้น นักศึกษาจําเปนตองคนควาขอมลู
เพิ่มเติมจึงทําใหมีการใชระยะเวลานานขึ้นในการใชงานตอครั้งซึ่งอาจมีผลเสียที่เกิดขึ้น เชน ปญหาที่เกิดกับรางกายดานตางๆ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1095 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



พักผอนไมเพียงพอ ความทรงจําแยลง สมาธิสั้น หรือปญหาตออารมณและกระบวนการคิด ซึมเศรา ขาดปฎิสัมพันธกับบุคคลรอบ
ขางซึ่งการใชงานออนไลนอยางตอเนื่องนานเกิน 2 ช่ัวโมงอาจสงผลตอสุขภาพของผูใชงาน 

ดานแนวทางแกไขปญหาการใชสื่อสังคมออนไลนผลการวิจัยพบวาขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือขอไมควรเปดเผยขอมูล
สวนตัวมากเกินไป เชน จะไปเท่ียวที่ไหน เที่ยวกับใคร บานอยูเลขที่ อะไร เบอรโทรศัพทอะไรเปนจํานวนสูงสุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กชกร บุญยพิทักษสกุล และ พิชญาณี พูนพล (2562) พบวาบุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึกมีพฤติกรรมการใชสื่อสังคม
ออนไลนอยางรูเทาทัน ใชสื่อสังคมออนไลนอยางมีวิจารณญาณ มีทักษะการใชเทคโนโลยี และการไดรับอิทธิพลจากตัวแบบที่มี
ช่ือเสียงและการมีภูมิคุมกันทางจิต ตามลําดับ ซึ่งนักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใชสื่อสวนใหญคือควรทําใหคนอื่นประทับใจใน
สิ่งท่ีคุณโพสตหรืออัพโหลด ควรจะโพสตในสิ่งท่ีคนอ่ืนเห็นวาเปนประโยชนหรือพูดใหกําลังใจกับคนอ่ืน  

การศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน พฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนดานตางๆ สภาพปญหาการใชสื่อสังคม
ออนไลน และแนวทางการแกไข ในคร้ังนี้สงเสริมการใชสื่อสังคมออนไลนอยางเหมาะสมในการจัดกิจกรรมอบรมพฤติกรรมการใช
สื่อ ทราบถึงผลกระทบจากพฤติกรรมและแนวทางการแกไขปญหาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน ซึ่งผลการศึกษาจะนําไป
วางแผนดานการศึกษาหรือสงเสริมการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานีตอไป 

4.1 ขอเสนอแนะของงานวิจัยคร้ังตอไป 
1.ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลน โดยการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดรับรูทัศนคติและ

ความตองการในการใชประโยชนดานการศึกษา ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ 
2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรและนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความสุขโดยรวมและรายดานของนักศึกษา  หลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 
2561 ช้ันปที่ 1-4 จํานวน 386 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มี 2 สวน คือ แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบวัด
ความสุขซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบวัดความสุขของ จตุรวัฒน ผนึกรัมย (2559) จํานวน 51 ขอ หาคาความเช่ือมั่นโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา ระดับความสุขโดยรวมเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 
2561 อยูในระดับสูง (X = 3.93, SD. = 0.42) และระดับความสุขรายดานของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 มีความสุขดาน Happy Heart / น้ําใจดีสูงที่สุด (X = 4.41, SD. = 0.51)  

คําสําคัญ: ความสุข นักศึกษา หลกัสูตรปริญญาตร ี
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Abstract 

The objective of this study was to investigate the level of happiness among students enrolling the 

Bachelor’s degree program at Chaiyaphum Rajabhat University.  386 subjects were selected from 2,946 students 

enrolling in the academic year 2018. The tool used in this research was questionnaire. The questionnaire was 

developed from the happiness measurement model of Jaturawat Phanuekrum (2016), containing 51 items, 

composing 2 parts namely the first part seeking personal data and the second part seeking happiness index, 

reliability by Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.93. The statistics used for analyzing data consisted of percentage, 

mean, S.D.. Result of the research was found that the average level of overall happiness of Bachelor's degree 

programs, Chaiyaphum Rajabhat University, academic year 2018 is high (X = 3.93, SD. = 0.42). And found that 

the level of happiness in Happy Heart / Kindness is the highest (X = 4.41, SD. = 0.51). 

Keywords: Happiness, Student, Bachelor's degree programs 

1. บทนํา
การศึกษาเปนกลไกท่ีสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยทําใหเขาใจชีวิตมากขึ้น เพราะ

สถาบันอุดมศึกษาตองชวยพัฒนาความเขาใจตนเองและพัฒนาคานิยมสวนบุคคลดวย (กรรณิการ พรมเสาร, 2557) ทําใหนักศึกษา
มีแนวคิดการพัฒนาเปาหมายในชีวิตตอไป จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่วาดวย “การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ความสุขจึงเปนตัวบงช้ีหนึ่งที่แสดงถึงความพรอมในการ
ปฏิบัติงานและการมีจิตบริการ (service mind) (อมรรัตน ศรีคําสุข ไซโตะ, วิภาพร วรหาญ และวิพร เสนารักษ, 2554)  

ความสุขเปนตัวบงช้ีถึงความพรอมทางการศึกษา เพราะความสุขเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มีบทบาทและหนาที่
หลักในการจัดการศึกษาและพัฒนาคนใหเปน “คนดี มีคุณธรรม นําสังคม” การสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เกิด
ความสุขจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะสงผลใหเกิดพลังในการเรียนและสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมไดอยางสรางสรรค ซึ่งนักศึกษา
เปนชวงวัยท่ีอยูในวัยเปลี่ยนผานจากวัยรุนตอนปลายถึงวัยผูใหญตอนตน จึงเปนชวงวัยท่ีมีการปรับตัวอยางมากกับการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ สงผลตอวิถีการดํารงชีวิตและคุณภาพการเรียนของนักศึกษาระหวางที่ใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางนอย 4 ป จึงเปนเรื่อง
สําคัญและจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันผูผลิตบัณฑิตตองใหความสําคัญกับการออกแบบระบบการเรียน การทํากิจกรรมเสริม
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หลักสูตร การจัดสิ่งแวดลอม และสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกในชีวิตเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งความรู มีทักษะเฉพาะในแต
ละสาขาท่ีเรียนและมีชีวิตที่เปนสุข (จิราภรณ สรรพวีรวงศ, 2559) ซึ่งจากการจัดการศึกษาที่ผานมาของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
ไมเคยไดมีการประเมินความสุขของผูเรียนในระดับหลักสูตรปริญญาตรีมากอน   

ดังนั้นคณะผูวิจัยซึ่งมีบทบาทในการรวมในกระบวนการการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ จึงมีความสนใจและเล็งเห็นความจําเปนในการศึกษาความสุขของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาสงเสริมความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ใหมีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจท่ีดี รวมทั้งนําไปสูการจัดการบริการหรือจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและสงเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาใหเปนผูมี
ความสุขในการเรียน สามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข ประสบความสําเร็จ เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาเพื่อทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติ
ตอไป 

2. วัตถุประสงค

เพื่อศกึษาระดับความสุขโดยรวมและรายดานของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

3. กรอบแนวคิด
การศึกษาความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

ความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสุขของ  ชาญวิทย         
วสันตธนารัตน (2551) และจตุรวัฒน ผนึกรัมย (2559)  โดยอธิบายวาความสุขประกอบดวย 9 ดาน ไดแก 1) ดาน Happy Body 
/ สุขภาพดี หมายถึง การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจากการรูจักใชชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวีมีสุข 2) ดาน Happy Heart / 
น้ําใจดี หมายถึง การมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกัน รูจักการแบงปนอยางเหมาะสม รูจักบทบาทของแตละคน ตั้งแต เจานาย ลูกนอง พอ
แม และสิ่งตางๆ ท่ีเขามาในชีวิต 3) ดาน Happy Relax / ผอนคลายดี หมายถึง การรูจักผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต 
4) ดาน Happy Soul / จิตวิญญาณดี หมายถึง การมี หิริ โอตตัปปะ หมายถึง การละอายและเกรงกลัวตอการกระทําท่ีไมดีของ
ตนเอง ซึ่งนับเปนคุณธรรมเบื้องตนของการอยูรวมกันของคนในสังคม และในการทํางานเปนทีม 5) ดาน Happy Family / 
ครอบครัวดี หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุน และมั่นคง เพราะครอบครัวเปนภูมิคุมกันและเปนกําลังใจท่ีดี ในการท่ีจะเผชิญกับ
อนาคตหรืออุปสรรคตางๆ 6) ดาน Happy Society / สังคมดี หมายถึง สังคมดี สังคมมีสองมิติคือสังคมในท่ีทํางานกับสังคมนอกท่ี
ทํางาน มนุษยทุกคนตองมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอสังคมที่ตนเองทํางานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมท่ีดี 7) ดาน 
Happy Brain / ใฝรูดี หมายถึง การศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และนําไปสูการเปนมืออาชีพ เพื่อใหเกิดความ กาวหนาและ
มั่นคงในการทํางาน 8) ดาน Happy Money / สุขภาพเงินดี หมายถึง ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจายตนเองและ
ครอบครัวได รวมถึงการรูจักการทําบัญชีครัวเรือน 9) ดาน Happy Environment/สิ่งแวดลอมดี หมายถึง การมีความรัก ความ
สามัคคี เอื้อเฟอตอสังคมท่ีตนเองทํางานและสังคมท่ีพักอาศัย  

4. วิธดํีาเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 จํานวน 

2,946 คน กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 386 คน โดยใชสูตร การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร      ยา
มาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 ไดกลุมตัวอยาง 353 คน และบวกความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางอีก 
10% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 386 คน   
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4.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   4.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

     เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้
                สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ , ช้ันปที่กําลังศึกษา, คะแนนเฉลี่ยสะสม, รายไดของ
นักศึกษา, คาใชจายของนักศึกษา 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจากแบบวัดความสุขของจตุรวัฒน ผนึกรัมย (2559) 
ประกอบดวยความสุข 9 ดาน ไดแก 1. ดานสุขภาพดี (Happy Body) มีขอคําถามจํานวน 7 ขอ  2. ดานจิตใจดี (Happy Heart) มี
ขอคําถามจํานวน 5 ขอ 3. ดานการผอนคลาย (Happy Relax) มีขอคําถามจํานวน 9 ขอ 4. ดานคุณธรรมจริยธรรม (Happy 
Soul) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ 5. ดานครอบครัวที่ดี (Happy Family) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 6.ดานสังคมดี (Happy Society) 
มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 7. ดานการศึกษาหาความรู (Happy Brain) มีขอคําถามจํานวน 3 ขอ 8. ดานการใชจายเงิน (Happy 
Money) มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ 9. ดานส่ิงแวดลอมท่ีดี (Happy Environment) มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ รวมขอคําถามจํานวน 51 ขอ เปนระดับการประเมิน โดยแบงระดับความรูสึก ดังนี้  

เห็นดวยกับขอคําถามในระดับมากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 
เห็นดวยกับขอคําถามในระดับมาก   ใหคะแนน 4 คะแนน 
เห็นดวยกับขอคําถามในระดับปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 
เห็นดวยกับขอคําถามในระดับนอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 
เห็นดวยกับขอคําถามในระดับนอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 
การแปลผล สามารถนํามาเปรียบเทียบแปลความหมายของระดับคะแนนไดดังนี้ 

     ความสุข       คาคะแนนเฉลี่ย  
ความสุขระดับสูง 5.00 – 3.68  
ความสุขระดับปานกลาง   3.67 – 2.34  
ความสุขระดับต่ํา     2.33 – 1.00 

   4.2.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
     ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามมาจากแบบวัดความสุข ของจตุรวัฒน ผนึกรัมย (2559) โดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญ จํานวน 

3 ทาน ทางดานสาธารณะสุข ดานวิชาการ และการวิจัย และนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการวัดความสอดคลองภายใน ( Internal Consistency) แลวนําไปทําการทดสอบ (Pretest) กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน สําหรับหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถามท้ังฉบับมีความเช่ือมั่น เทากับ .93   

4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การทําวิจัยคร้ังนี้ผานการพิจารณาและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตจากคณบดีคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการขอเก็บขอมูลจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 จํานวน 386 คน โดย
การสุมอยางงายใหไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละคณะซ่ึงคํานวณไดจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน ผูวิจัยไดพบนักศึกษาแตละ
คณะและช้ีแจงใหผูรวมโครงการวิจัยทราบถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของโครงการวิจัยพรอมท้ังอธิบายรายละเอียดของแบบ
ประเมินจนเขาใจ และไดขอความรวมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถามขอมูลสวนตัว รวมกับแบบวัดความสุข 51 ขอ โดย
มีแบบฟอรมลงลายมือช่ือสมัครใจหรือไมสมัครใจในการตอบแบบสอบถามกอน 

ทั้งน้ีนักศึกษาผูรวมโครงการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการตอบแบบสอบถามและแบบประเมินหรือขอยกเลิกไดโดยไมมี
ผลกระทบใดๆ ขอมูลที่ไดจะนําเสนอเปนภาพรวมโดยไมมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในทุกกรณี แตนักศึกษาสามารถขอใชผลการ
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ประเมินสวนตน ใหเปนประโยชนในการพัฒนาตนเองเปนรายบุคคล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณและความครบถวนของขอมูล  

4.2.4 การวิเคราะหขอมูล 
      ผูวิจัยประมวลผลและวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ, ช้ันปท่ีกําลังศึกษา, คณะที่ศึกษา, คะแนนเฉลี่ย

สะสม, รายไดของนักศึกษา, คาใชจายของนักศึกษา นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percent) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  และวิเคราะหขอมูล ความสุข 9 ดาน โดยใชคาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

5. ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 386 คน เปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 220 คน
คิดเปนรอยละ 57 และเพศชาย 166 คน คิดเปนรอยละ 43 ในสวนช้ันปที่ศึกษา พบวาช้ันปที่ 2 มีมากที่สุด จํานวน 119 คน คิด
เปนรอยละ 30.8  เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.4 นักศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 218 คน คิดเปน รอยละ 
56.5 นักศึกษาช้ันปที่ 4 จํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ 2.3  คะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่สุดคือ 3.01-3.50 จํานวน 210 คน คิดเปน
รอยละ 54.4  นักศึกษามีรายไดรวมตอเดือนมากที่สุดคือ 3,000 – 4,999 บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 44.3 นักศึกษาที่มี
คาใชจายรวมตอเดือนมากท่ีสุด คือ 3,000 – 4,999 บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 44.3  

2. ระดับความสุขโดยรวมเฉลี่ยของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 อยูใน
ระดับสูง ( X = 3.93, SD. = 0.42) เมื่อพิจารณารายคณะ พบวา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะ
รัฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มีความสุขอยูในระดับสูง โดยคณะรัฐศาสตรมีระดับความสุขมากที่สุด ( X = 4.21

รหารธุ
21, SD. = 19.70) 

รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ (X  = 4.17, SD. = 19.22) คณะครุศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร มีความสุขอยูในระดับ    ปาน
กลาง โดยคณะพยาบาลศาสตรมีระดับความสุขสูงกวาคณะครุศาสตร ( X

ร และ
X  = 3.67, SD. = 19.74 และ X

วามสุข
X  = 3.46, SD. = 19.81 

ตามลําดับ)  ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ       
  ปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะ 

คณะ N X  SD. ระดับความสุข 
ศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 33 4.00 19.89 สูง 
บริหารธุรกิจ 46 4.17 19.22 สูง 
รัฐศาสตร 48 4.21 19.70 สูง 
ครุศาสตร 209 3.46 19.81 ปานกลาง 
วิศวกรรมศาสตร 9 4.09 30.16 สูง 
พยาบาลศาสตร 41 3.67 19.74 ปานกลาง 
ระดับความสุขโดยรวมเฉลี่ย 386 3.93 0.42 สูง 

3. ระดับความสุขรายดานของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 พบวา มี
ความสุขดาน Happy Heart / น้ําใจดี มากท่ีสุด ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 มีความสุขอยูในระดับสูง รองลงมาคือดาน Happy 
Soul ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24 ต่ําสุดคือ Happy Relax มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.54 ดงัแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความสุขรายดานแยกตามคณะและโดยรวมของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 

6. อภปิรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยที่พบวา ระดับความสุขของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปการศึกษา 2561 

ในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง (X = 3.96, SD. = 0.42) และเมื่อพิจารณารายคณะ พบวา คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มีความสุขอยูในระดับสูง โดยคณะรัฐศาสตรมีระดับความสุขมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร มีความสุขอยูในระดับปานกลาง โดยคณะพยาบาล
ศาสตรมีระดับความสุขสูงกวาคณะครุศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของและงานวิจัยของจตุรวัฒน ผนึกรัมย (2560) 
ทําการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความสุขของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวานักศึกษามีความสุข
ตอสภาพแวดลอมโดยรวมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาภาคภูมิใจท่ีไดเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย มีคะแนนอยูในระดับมาก นักศึกษา
รูสึกเปนเจาของรวมในมหาวิทยาลัย มีคะแนนอยูในระดับมาก นักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข มีคะแนนอยูในระดับ
มาก และคะแนนโดยรวมท้ัง 9 ดาน นักศึกษามีความสุขระดับปานกลาง เชนเดียวกับงานวิจัยของ  จิราภรณ  สรรพวีรวงศ และ
คณะ (2559) ไดศึกษาความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา 381 คนมีคะแนนความสุขเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความสุขดาน Happy Heart / น้ําใจดีสูงที่สุด (X = 4.41, SD. = 0.51) โดย
นักศึกษามีระดับความสุขมากท่ีสุดในขอใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีมสูงที่สุด (X = 4.45) ในดานท่ีมีระดับความสุขเฉลี่ยสูง
รองลงมาคือ Happy Society (X = 4.10) โดยขอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของ
สังคม (X = 4.39) ขอที่มีคะแนนระดับความสุขเฉลี่ยสูงรองลงมาคือ ขอที่นักศึกษามีเพื่อนรวมหอง มีความสัมพันธที่ดีตอนักศึกษา 
(X = 4.28)  ทั้งนี้อันเน่ืองมาจากองคประกอบของความสุขเปนสวนหนึ่งในการประเมินความสุขของผูถูกประเมิน บุคคลจะใชการ
ประเมินความสุขจาก 2 องคประกอบ คือ องคประกอบทางความคิด (Cognitive Components) และองคประกอบทางอารมณ 
(Affective Components) องคประกอบทางความคิด เปนการประเมินความสุขโดยการใชความคิดในการตัดสินหรือประเมินรูป
ของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเปนการประเมินแบบสรุปรวมของบุคคล ท้ังเหตุการณในชีวิต กิจกรรมและสภาพแวดลอม แลวตัดสิน
วามีความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ องคประกอบทางอารมณเปนการประเมินความสุขโดยใชประสบการณทางความรูสึก คือการ
ประเมินความสุขในแงของอารมณทางบวก และอารมณทางลบ กลาวคือ ในสถานการณแตละสถานการณบุคคลจะมีปฏิกิริยาทาง
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แผนภมูิแสดงคา่เฉลยีคะแนนความสขุรายด้านแยกตามคณะและโดยรวม

ครุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ความสขุเฉลยีรวม
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อารมณความรูสึกตอบสนองออกมา ซึ่งข้ึนอยูกับสุขภาวะที่สมบูรณทางกาย สุขภาวะที่สมบูรณทางจิต สุขภาวะที่สมบูรณทางสังคม 
และสุขภาวะที่สมบูรณทางจิตวิญญาณหรือปญญาอันประณีตและล้ําลึก หรือความสุขอันเปนทิพย สบายอยางย่ิง สุขภาพดีอยางย่ิง 
มีผลดีตอสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนยอดที่สงผลกระทบอยางแรงตอสุขภาพอีก 3 มิติ ถา
ขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษยจะไมพบความสุขท่ีแทจริงและขาดความสมบูรณในตัวเอง เมื่อขาดความสมบูรณในตัวเองก็จะ
รูสึกขาดหรือบกพรองอยูเรื่อยไป สอดคลองกับแนวคิดของ  อภิชัย มงคล และคณะ (2547) ไดกลาววา ความสุข หมายถึง สภาพ
ชีวิตท่ีเปนสุขของบุคคล ซึ่งเกิดจากการมีความสามารถที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต การมีจิตใจที่ดีงาม และการพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได การสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความสุขจะสงผลใหเกิดพลังในการ
เรียน และทํากิจกรรมสรางสรรคในชีวิต แตขณะเดียวกันควรหาวิธีการเรียนรูที่กอใหเกิดความสุขเพื่อที่จะทําใหนักศึกษาบรรลุ
เปาหมายทางการเรียน และควรสงเสริมการแสวงหาความสุขจากปจจัยภายในตนเองอันเปนความสุขทางจิ ตวิญญาณเพ่ือให
นักศึกษาเรียนรูที่จะมีความสุขอยางแทจริง 

7. สรปุและขอเสนอแนะ
7.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

เพื่อทราบปจจัยที่มีอิทธิพล และนําขอมูลมาใชในการวางแผนการบริหารการจัดการ การเรียนการสอน การใหคําปรึกษา 
7.2 การศึกษาการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมและคงไวซึ่งความสุขของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏชัยภูมิ  
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ประชากร
เปนเกษตรกรชาวสวนสมโอ เจาหนาท่ีสาธารณสุขที่รับผิดชอบ อสม. และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนด ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ ความตองการการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ขั้นตอนท่ี  2 ขั้นตอนการพัฒนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใหไดแนวทางการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแนวคําถามเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอมูล โดยนําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัยถึงผูนําชุมชนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและขออนุญาตดําเนินการวิจัยและเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา    1. การจัดการปญหาสุขภาพ เกษตรกรชาวสวนสมโอมีวิธีการจัดการปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจาก
การทํางาน 2. ความตองการดานสุขภาพและการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ เกษตรกรแตละคนมีศักยภาพในการ
ดูแลตนเองและครอบครัวได 3. การพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพ เกษตรกรตองมีสวนรวมในการสรางแนวทางพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพ สังเคราะหและรางแนวทางในการดูแลสุขภาพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกรและวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดี ได
มีการระดมสมองรวมกันเสนอขอมูลจัดทําแผนปฺฏิบัติงาน และนําเสนอการวางแผนพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพ
สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิต ดวยการกําหนดกิจกรรม และผูรับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ. นําผลการวิจัยนําไปวางแผนการทํางานของ อบต. ในการพัฒนานโยบายดานการสงเสริมอาชีพของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ตลอดจนนําไปวางแผนการทํางานของ รพ.สต.ในดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในพ้ืนท่ี 

คําสําคัญ : การพัฒนาสุขภาพแบบมีสวนรวม  เกษตรกรชาวสวนสมโอ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1106 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Participatory health development in Pamelo’s Agriculturist : A Case Study  
in Nakhonchaisri and Sampran Districts, Nakhonpathom Province 

Malinee Jumnian1* ,Wilai Tapasee2 ,Vartinee Sanyod3, Prasinee Sooksataphonlarte4 

1,3,4Faculty of Nursing,  Nakhonpathom Rajabhat University, Nakhonpathom 
2Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University, Bangkok 

*corresponding author: E-mail : malinee2014@outlook.co.th

Abstract 

The purpose of this research was to develop a participatory health for the pamelo’s agriculturists. 

The population comprised of pamelo’s agriculturists , public health officers , village health volunteers 

and local administrative organizations’ officers. Purposive sampling was used by the specified features. 

The research process  : Step 1 was to study : health care behavior, health care needs of pamelo’s 

agriculturists. Step 2 Developing stage by organize a workshop to achieve a participatory health care 

approach. Research instruments are qualitative question. Collected data by bringing a letter permission to 

conduct research to the community leaders for clarify their objectives and request permission to conduct 

research. The data analyzed by content analysis.  

The results founded that 1. Managing health problems : pamelo’s agriculturists have the way to 

manage health problems from work. 2. Health needs and use of local wisdom in health care among 

pamelo’s agriculturists. Each one has the potential to take care themselves and their family. 3. Develop 

guidelines for health care. Pamelo’s agriculturists should be involved in creating guidelines for the 

development of health care. Synthesize and draft guidelines for health care that consistent with the 

lifestyle and way of life of pamelo’s agriculturists. They brainstormed to present data, create an action 

plan, present planning and developing guidelines for health care in accordance with the way of life by 

setting activities and responsible person. 

Recommendations : The research results were used to plan the work of local administrative 

organizations on policy development to promote the occupation of pamelo’s agriculturists in the area. As 

well as to plan the work and disease prevention of health promotion hospital. 

Keywords : Participatory health development,  Pamelo’s agriculturist 
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1. บทนํา
ประชากรของประเทศไทยทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก และมีความเสี่ยงดานปญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

จากขอมูลการขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรป 2559 เทากับ 7,942,582 ครัวเรือน พบวาเกษตรกรมีปญหาเจ็บปวยจากการทํางาน
มากเปนอันดับหนึ่ง จํานวน 68,886ราย คิดเปนรอยละ 39.51 ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น (สํานักโรคประกอบอาชีพ, 2561) 
พื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนแหลงสมโอพันธุดี ซึ่งเปนผลไมสงออกท่ีสําคัญของไทย มีการ
คาดการณวาสมโอจะมีราคาสูงขึ้นและมีราคาแพงอยางตอเนื่องอีกหลายป (กลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมโอนครชัยศรี, 
2560). จึงเปนแรงจูงใจที่สําคัญของเกษตรกรในการยึดอาชีพการปลูกสมโอตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกสมโอดวยวิธีการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP : Good agriculture practice) (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ : 2553).  ทําใหราคาของสมโอสูงข้ึน
ดวย ปญหาสุขภาพจากปจจัยเสี่ยง ไดแก การใชสารเคมีทางการเกษตรทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ความ
เสี่ยงอันตรายจากปจจัยทางชีวภาพและปจจัยทางกายภาพ   จากรายงานผลการศึกษาในโครงการพัฒนาระบบการเฝาระวังสิ่ง
คุกคามทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยสมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษและคณะ (2546) พบวาความเสี่ยงจากส่ิงคุกคาม
สุขภาพทางกายภาพและเออรโนมิคสที่มีมากที่สุดไดแก ความเสี่ยงจากทํางานกลางแดด/อากาศรอนอบอาว รองลงมาไดแก 
การยืน/เดินนานติดตอกัน และจากรายงานผลการศึกษาในโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝาระวังควบคุมป องกันความ
ผิดปกติจากกลามเนื้อและขอในกสิกรไทย โดย สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษและคณะ  (2547)  พบวารอยละ 36 ของประชากรที่
ศึกษา มีปญหาการบาดเจ็บกลามเนื้อและขอ นอกจากนี้พบวาอาการบาดเจ็บเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ที่ไมเหมาะสม  
เชน การทํางานท่ีในทาท่ีผิดปกติ การเคลื่อนไหวในทาซ้ําๆ และการยกของหนัก เปนตน ความเสี่ยงอันตรายจากปจจัยทาง
จิตวิทยาสังคมจากสภาพสังคมเศรษฐกิจปจจุบันสรางความกดดันและทําใหสุขภาพจิตเสื่อมลงมาก  

จากปญหาดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนสมโอ การพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวมเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนสมโอ จึงมีความสําคัญมากเพราะจะไดนําไปวางแผนกําหนดเปนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนสม
โอ ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญมากประการหนึ่งของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต  โดย
เกษตรกร เจาหนาที่สาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเห็นคุณคาและผลของสิ่งแวดลอมตอภาวะสุขภาพ ให
ความรวมมือชวยกันรักษาและสรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอการสุขภาพท่ีดี นําขอคนพบท่ีเปนปญหามารวมหารือสนทนากลุม 
เพื่อแกไขและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป ทุกฝายจึงตองมีกลไกการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความคิดสรางสรรคและตระหนักใน
สุขภาพของชุมชน และมีเจาหนาที่สาธารณสุขทําหนาที่ใหความรูและสนับสนุนใหเกษตรกรเกิดจิตสํานึก โดยองคกรในชุมชน
เขามามีสวนรวม เสริมสรางใหเกษตรกรลงมือทําดวยตนเองอยางตอเนื่อง จนเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน ซึ่งมี สวน
เกื้อหนุนใหการประกอบอาชีพของเกษตรกรมีความแข็งแกรงและมั่นคงยิ่งขึ้น สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรสวนสมโอ
แบบยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม ของเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษา “แนวทางการพัฒนาดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม ของเกษตรกรชาวสวนสมโอ”    ทําการศึกษาและพัฒนา 

รูปแบบการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม ในเขตพ้ืนที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีระเบียบการ
วิจัยแบบผสมผสาน มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน  คือ 
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวิจัย 
ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ความตองการการดูแลสุขภาพ ของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ในเขตพื้นที่อําเภอ    

นครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประชากรเปนเกษตรกรผูปลูกสมโอ เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบ อสม. 
และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอนครชัยศรีและอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กําหนด เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแนวคําถามเชิงคุณภาพในการสนทนากลุมเกี่ยวกับ
การจัดการปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ  นําแบบสอบถามมาหาคาความตรงตามเนื้อหา (CVI = 0.85) เก็บ
รวบรวมขอมูล โดยนําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัย ถึงผูนําชุมชนเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและขออนุญาตดําเนินการวิจัย
และเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

   ขั้นตอนที่  2 ขั้นตอนการพัฒนา 
          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหไดแนวทางการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม ระหวางตัวแทนของเกษตรกรผูปลูกสมโอ  
เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ  อสม. และเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3  ขั้นตอนดังน้ี 

1. สรางแนวทางพัฒนา โดยทีมผูวิจัยนําเสนอขอมูลองคความรูในการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ความ
ตองการการดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนสมโอ รวมกันระดมสมองวิเคราะห 
สังเคราะหและนําเสนอรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพของเกษตรกรท่ีคาดหวังและตองการ โดยนําเสนอ
รูปแบบในที่ประชุม รวมกันกําหนดวิสัยทัศน รูปแบบการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ 

2. สังเคราะหและรางรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพของเกษตรกร ตัวแทนชุมชนรวมกันระดม
สมอง โครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสุขภาพท่ีกําหนด  

3. จัดทําแผนปฺฏิบตัิงาน และนําเสนอ

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การจัดการปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอ

เกษตรกรชาวสวนสมโอมีวิธีการจัดการปญหาสุขภาพท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน ไดแก อาการปวดเมื่อยตามรางกาย 

เครียด ปวดศีรษะ ออนเพลีย ที่สําคัญคืออาการนอคยา แตกตางกันไปดังนี้ 
1. อาการปวดเม่ือยตามรางกาย เปนอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการเขาสวนเพื่อรดน้ําตนไม ดายหญา เก็บสม ใสปุย

ฯลฯ เปนอาการท่ีเกิดขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมเกษตรกร บางรายก็มีอาการปวดหลังรวมดวย เกษตรกรบอกวา อาการ
ปวดเมื่อยแบบน้ี พอหยุดงานก็จะหายไป ถาไมหายก็ไปนวด จากการศึกษาพบวาอาการปวดกลามเนื้ออาจเกิดขึ้นไดทันทีหรือ
หลังจากใชกลามเน้ืออยางหนัก สาเหตุของการปวดกลามเนื้อ โดยท่ัวไปผูที่เผชิญอาการปวดกลามเนื้อสามารถระบุสาเหตุได
ดวยตัวเอง สวนใหญเปนผลมาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การใชงานกลามเนื้อมากเกินไป หรือเคล่ือนไหวในทาเดิมซ้ํา ๆ 
จนทําใหเกิดความตึงเครียดสะสมที่กลามเน้ือ การทํากิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจนทําใหกลามเน้ือไดรับบาดเจ็บ เชน 
การออกกําลังกาย การทํางาน เปนตน (https://www.pobpad.com/ปวดกลามเนื้อ กรกฎาคม 2561) สําหรับเกษตรกร
ชาวสวนสมโอนั้น อาการปวดเมื่อยตามรางกายเกิดจากการทํางานในสวน เปนอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการเขาสวนเพื่อรดนํ้า
ตนไม ดายหญา เก็บสม ใสปุย ฯลฯ เปนอาการท่ีเกิดขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของกลุมเกษตรกร 

2. อาการที่เกิดจากการใชยาฆาแมลงฉีดพนในสวนสมโอ แมวาเกษตรกรมีการใชอุปกรณปองกัน และมีวิธีการฉีด
ตอนลมเงียบสงบ ถาลมแรงยาท่ีฉีดจะตีกลับมาทีตัวเกษตรกรผูฉีด นอกจากนี้ตองฉีดตั้งแตเชามืด อากาศเย็นๆ พอสวางสอง
โมงก็เลิก อากาศรอนแลวฉีดไมไดจะมีอาการเพลีย เมื่อฉีดยาเสร็จมีการลางมือทุกครั้ง บางคนจุมน้ําทั้งตัวในทองรอง รีบ
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อาบน้ํา สระผม ฟอกสบู หลังจากฉีดยา แตเกษตรกรก็ยังมีอาการออนเพลีย บางคนบอกวา “ผมฉีดยา มึนงง จากแลนเนต 
เหง่ือออกเยอะมาก หลังฉีดยาตองกินเปปซ่ีใสเกลือ แลวเรอสัก 2-3 ครั้ง ไหอวกสารพิษออกมา”  “ยาทําลายสุขภาพเรา เรา
ฉีดยาก็ไมไดสบายตัวนะ แตก็ตองฉีดไมง้ันของเสีย ของไมดีไมสวยก็ขายไมไดราคา คนซื้อก็ขอเปลี่ยนก็ไมเอา  จะเอาสวย ๆ 
อยางสงนอกนี่ไมไดเลย ราคาก็ต่ําเยอะจาก 100 เหลือ 50 เพราะเราทําสงออก” 

3. อาการปวดศีรษะ มึนงง สําหรับเกษตรกรบางคนเม่ือมีอาการเหลานี้ ก็รับประทานรางจืด หาไดทั่วไปในชุมชน
นํามาตมกับน้ําโดยใชใบรางจืดที่แกพอดี อายุเกิน 2 ป สัดสวนใบรางจืด 4 ใบ ตอนํ้า 1 ลิตร ตมกินแทนนํ้า ประมาณ 7-10 วัน 
หรือซื้อที่เปนสําเร็จรูป เปนแคปซูล 2 เม็ด เชา-เย็น นาน 7 วัน  

4. อาการนอคยา เปนอาการที่เกิดขึ้นหลังจากฉีดยา ไดแกอาการออนเพลีย ใจหวิว ๆ ปากแหง คอแหง บางคนมี
อาการชักและหมดสติ ตองรีบนําสงโรงพยาบาลท่ีไกลที่สุด ใหเร็ว ซึ่งไดแก โรงพยาบาลหวยพลู โรงพยาบาลนครชัยศรี 
โรงพยาบาลหลวงพอเปน และโรงพยาบาลสามพราน 

การจัดการดูแลไมใหเกิดปญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโออีกวิธีหนึ่ง คือการทําสวนสมโอระบบอินทรีย  
จังหวัดนครปฐมถือไดวาเปนดินแดนข้ึนช่ือเรื่องการปลูกสมโอมากท่ีสุดแหงหนึ่ง แตเกษตรกรสวนใหญยังนิยมปลกูสมโอ โดยใช
สารเคมีเต็มรูปแบบทําใหผลผลิตที่ได ไมปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภครวมถึงตัวเกษตรกรเองดวย  ขณะเดียวกันก็ยังมี
เกษตรกรบางคนที่เล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงหันมาใหความสนใจทําสวนสมโอระบบ
อินทรียกันเพิ่มมากขึ้น  ถาเกษตรกรยอมท่ีจะเปลี่ยนมาทําสมโอระบบอินทรีย เพียงแคอดทนในชวงระยะปรับเปลี่ยนหน่ึงถึง
สองปแรกเทาน้ันเอง พอปท่ีสามก็เร่ิมเห็นผลความเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของความอุดมสมบูรณของตนระบบ
นิเวศท่ีเกื้อกูลกับธรรมชาติ สวนผลผลิตที่ได รูปรางไมไดตางจากท่ีมีมากนักผิวสวยผลตอรสชาติก็ดี อยางนอยชวยลดตนทุนใน
การผลิตอยางมากคือเพ่ือสุขภาพท่ีดีของตัวเองและคนในครอบครัว  

นอกจากนี้การทําสวนถือวาเปนการออกกําลังกายท่ีดีมากตอสุชภาพ เกษตรกรรายหนึ่งเลาวา “ผมวาตอนเชาก็
ออกไปสวน วัน ๆ นึงออกไปสวนแลวกลับเขาบานมากินขาว เที่ยงถึงเย็นเนี่ย ออกไปมันก็เดินไดเคลื่อนไหว ไดออกกําลังกาย
ไปในตัว” “อยางไปสวน ไปใสปุยเนี่ย ยกมูลสัตวไป 1 กระสอบประมาณ 30 กิโล ก็ตองยกไป อยางนอยก็ยกไปลงเรือไปถาย 
เพราะเปนไปไมไดหรอกที่ใหเอากระปองใสเทลงไป 5 กิโล 10 กิโลแลวหิ้วไป  นั่นมันจําเปนตองได มันเพิ่มภาระงานดวยดังน้ัน
มันก็ตองยกจากบนบกเนี่ยไปในเรือ แลวถึงจะวิ่งไปตามรองสวน เพื่อไปใสปุย นอกจากจะยกไมไหวเมื่อยกไหวมันก็ตองทําไป 

ออกกําลังกันไปเปนสิ่งจําเปนตอเกษตรกร แตวาก็ทําเทาที่กําลังพอจะทําได ไมฝนมากไปทําเปนชีวิตประจําวัน” ซึ่งผลดีของ
การออกกําลังกายเพื่อปองกันโรคหัวใจ หัวใจแข็งแรงขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคเสนเลือดหัวใจตีบและกลามเนื้อหัวใจตาย  ความ
ดันโลหิตลดลง ลดโอกาสเกิดความดันโลหิตสูง และเสนเลือดในสมองแตกหรือตีบตัน ปองกันโรคอวน ปองกันโรคกระดูกพรุน 
เสริมสรางกระดกูใหแข็งแรงข้ึน ปองกันและรักษาโรคเบาหวาน ปองกันโรคภูมิแพ เพิ่มภูมิตานทานโรค ลดไขมันในเลือด ทําให
โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด LDL ลดลง เพิ่ม HDL ที่ชวยปองกันโรคหัวใจ ทําใหรางกายสดช่ืน ลดความเครียดจากการท่ี
สมองผลิตฮอรโมน เอนดอรฟนออกมาในขณะออกกําลังกาย ฮอรโมนนี้ทําใหรูสึกเปนสุขชวยใหนอนหลับสบายและหลับสนิท 
ระบบยอยอาหารดีขึ้น ระบบขับถายดีขึ้น ชวยใหทองไมผูก เพราะลําไสมีการขยับตัวดีขึ้น หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ไมเครงเครียด สนุกสนานเพลิดเพลินตองใชวิธีคอยทําคอยไปตองใหทุกสวนของรางกายไดออกกําลังกายการออกกําลังกายควร
ทําโดยสมํ่าเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 20 - 30 นาที (http://www. dekthaidoodee.com/articles) 
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ความตองการในการดูแลสุขภาพและการใชภูมปิญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพในกลุมเกษตรกรชาวสวนสมโอ 
ความตองการในการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนสมโอนั้น เกษตรกรบอกวา “แตละคนมีศักยภาพในการดูแล

ตนเองและครอบครัวได มีโครงการที่องคการบริหารสวนตําบล รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ใหเกษตรกรไปเจาะเลือด
ตรวจหาสารพิษและสารมะเร็ง ก็ไปบางไมไปบาง 2 ถึง 3 ปท่ีแลวเขาก็ทําแลวก็สงผลการตรวจมาให สวนใหญก็จะมีคาสารพิษ
ในกระแสเลือดเกินคามาตรฐาน ตัวนี้มันก็ไมใชวาเกิดจากการใชยาเคมีโดยตรง เพราะการบริโภคประจําวันของเรา เราไปซื้อ
ผักตามทองตลาด อาจจะเปนตัวทําใหคาสารพิษในกระแสเลือดเกินคามาตรฐานมากกวาที่เร าไดรับ จากการใชสารเคมีอีก 

เพราะวาเกษตรกรสวนใหญที่เขาฉีดยาเคมี เขาปองกันตัวเองอยางดีทั้งนั้น ไมมีใครฉีดโดยไมใสที่ปดจมกู ทุกคนก็ปองกันตัวเอง
อยางดี เพราะฉะนั้นถึงบอกวาท่ีเกษตรกรมีสารกอมะเร็งและสารพิษในกระแสเลือดเกินคามาตรฐานนั้น นาจะไมใชมาจากการ
ที่เกษตรกรไปฉีดยาแลวซึมเขารางกาย สวนใหญมันมาจากการบริโภคประจําวัน การไปซ้ือผักมาตามตลาด พวกกะหล่ําปลี 
ผักบุงมาจากหลายแหลง บางแหงฉีดยา เทาที่เคยฟงมา ฉีดเชาฉีดเย็น ฉีดวันนี้พรุงนี้เก็บ เพราะเขาไมไดกินเอง ถาใหเขากินก็
ไมกินหรอก”  

สําหรับการตรวจรางกายประจําป ก็ขึ้นอยูกับตัวเกษตรกรเอง นอยมากท่ีจะมาตรวจรางกายประจําป หรือตรวจ
สุขภาพประจําป  อาจจะมีบางรายเทาน้ันไมถึง10 เปอรเซ็นต นอกจากวาจะมีปญหาสุขภาพอยูแลว จําเปนตองไปหาหมอเปน
ประจําหรือมีโรคประจําตัวนั้นก็อาจจะมีเพิ่มไปมีการตรวจสุขภาพประจําปดวย แตวาถาใหไปตรวจเองน้ันเกษตรกรสวนใหญก็
จะไมไปตรวจ นอกจากวามีความเจ็บปวยตองเขาโรงพยาบาลไปหาหมอจึงจะไปแตใหไป เกษตรกรรายหนึ่งบอกวา “เทาที่
สัมผัสมาไมคอยไปตรวจสุขภาพประจําป อาจจะมีภารกิจหรือมีอะไรก็แลวแต หรือคงเห็นวาไมสําคัญ แตของผมเนี่ยเมื่อ 3 ปที่
แลว ตรวจตอเนื่องกันอยูประมาณ 2 ปหรือ 3 ป ผมไปทุกครั้ง พอรูผมก็ไปเพราะวาผมอยากรูสภาพรางกายของตนเองมันมี
เคมีตกคางมากนอยแคไหน แตวาเทาที่ฟงดูแลวมันก็นาจะเทาเดิม คนที่ไมไปอาจจะเนื่องจากไมเห็นความสําคัญของการตรวจ  
เสียเวลาไปตรวจเขาสวนดกีวา” สวนใหญก็จะตรวจเมื่อมอีาการ แตที่ไปตรวจหาสารกอมะเร็งนั้น ยังไมเห็นวาสําคัญ ไมจําเปน 
เห็นวาเปนปญหาที่ใกลตัว แตปจจุบันนี้การควบคุมสารเคมีนั้น ยาแรงถูกยกเลิกหมดแลวเพราะยาเปนแตละประเภท ความ
รุนแรงของยานอยลง  เกษตรกรมีความรูมากยิ่งขึ้น มีการปองกันตนเองมากยิ่งขึ้น คือเวลาฉีดทุกคนจะมีอุปกรณปองกันมาก
ขึ้น ตางจากสมัยกอน  ท่ีไมมีหนากากปองกัน ฉีดไปเลย ยาสมัยกอนแรงมากขวดหน่ึงฆาแมลงได 3 - 4 อยาง ซึ่งตัวนี้ยาพวกนี้
ถูกยกเลิกหมดแลว เพราะจะเหลือเฉพาะตัวยาที่ฆาแมลงเฉพาะตัว ที่ฆามดก็ฆามด ฆาหนอนก็ฆาหนอน อุปกรณปองกัน
สําหรับเกษตรกรก็หันมาใชหนากาก เสื้อกันน้ําเขา พวกนี้เกษตรกรใสใจมากข้ึน ตางจากสมัยกอนแตที่เราเห็นจะไมคอยใช
หนากากกัน มาถึงฉีดยาเลย ปจจุบันน้ีเกษตรกรปองกันเต็มที่ เพราะสารเคมีจําเปนตอการฉีด แตตองหาทางปองกันตัวเองใหดี
ที่สุด ชวงเพลี้ยระบาดหนัก อาจจะใชชวงครั้งสองคร้ังมันเพราะไมไดระบาดท้ังป ระบาดแค 1-2 อาทิตย ไมไดระบาดยาว 
เกษตรกรบางคนทําเกษตรแบบอินทรีย 100% มีนิดหนอยพวกพริกตะไครมะเขือที่ปลูกเอง แตตําลึงอยูรอบ ๆ สวน อยูริม
ถนน เจาของสวนไมไดเก็บเนื่องจากมียาฆาแมลง แตมีรถจักรยานของพวกลูกจางชาวพมา มาเก็บเอาไปขาย 

การพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพ 
การพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพเปนการสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพรวมกันของเกษตรกร  การจะ

ใชรูปแบบในการดูแลสุขภาพของเกษตรกรที่ยั่งยืนนั้น  เกษตรกรตองมีสวนรวมในการสรางแนวทางพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพ สังเคราะหและรางรูปแบบในการดูแลสุขภาพ จะทําใหไดรูปแบบการดูแลตนเองที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของเกษตรกร 
และวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดี ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลดอนแฝก องคการบริหารสวนตําบลไทยาวาส รพ.สต.ดอนแฝก 
รพสต.ไทยาวาส อําเภอนครชัยศรี และองคการบริหารสวนตําบลบางเตย องคการบริหารสวนตําบลทรงคะนอง รพ.สต.บาง
เตย รพสต.ทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดนําผลการวิจัยไปวางแผนพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพของ
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เกษตรกรชาวสวนสมโอท่ีพื้นที่รับผิดชอบและประยุกตใหเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต ตามปญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเกิดขึ้น 
ดวยการจัดสนทนากลุมประชาชน และตัวแทนองคกรในชุมชน รวมกันเสนอขอมูลการวางแผนพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพ
ของเกษตรกรชาวสวนสมโอ ดวยการกําหนดกิจกรรม และผูรับผิดชอบ ซึ่งไดรวมกันจัดทําแผนปฺฏิบัติงานการดูแลสุขภาพ ดังนี ้

ผลจากการสังเคราะหและรางแนวทางในการดูแลสุขภาพ  ของเกษตรกรชาวสวนสมโอในอําเภอนครชัยศรี และ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุมประชาชน และตัวแทนองคกรในชุมชน ไดมีการระดมสมองรวมกันเสนอขอมูลจัดทํา
แผนปฺฏิบัติงาน และนําเสนอการวางแผนพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพสอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิต ดวยการกําหนด
กิจกรรม และผูรับผิดชอบ ดังนี้ 

ปญหาสุขภาพ กิจกรรม/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
- อาการท่ีเกิดจากการใชยา
ฆาแมลงฉดีพนในสวนสมโอ 
ไดแก คลื่นไส วิงเวียน ปวด
ศีรษะ 

1. โครงการ “เกษตรกรดูแลสุขภาพอยางไร ใหปลอดภัย
จากสารพิษตามวิถีชีวิตชุมชน”  

     - การปรับแนวคิดในการใชอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสม
และถูกตองขณะฉีดพนยาฆาแมลง 
     - การปฏิบัติตัวท่ีถูกตองหลังจากฉีดพนยาฆาแมลง 
     - การตรวจหาสารพิษในกระแสเลือด 

     - การใหความรูเร่ืองการปฏิบตัิตัวเพื่อปองกันสารพิษ
เขาสูรางกาย 

     - การลางผักท่ีถูกวิธีสําหรับการประกอบอาหารใน
ครัวเรือน 

2. โครงการ “ภูมิปญญาชาวบานกับการขจัดสารพิษใน
รางกาย” 
     - การใชวานรางจืดสําหรับขจดัสารพิษในรางกายอยาง
ถูกวิธี ดวยการ  

1) ตมน้ําวานรางจืดดืม่แทนนํ้า
2) การใชวานรางจืดอัดเมด็รับประทาน
3) การทําใบชาวานรางจืด

   ฯลฯ 

รพ.สต.ดอนแฝก  

รพ.สต.วดัไทยาวาส 

อ.นครชัยศรี  
จ.นครปฐม 

รพ.สต.บางเตย 

รพ.สต.ทรงคนอง 
อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 

อาการอันตรายจากสารพิษ
ในยาฆาแมลง  

โครงการ “สมโอระบบอินทรีย”  

     - การประชุมกลุมเกษตรกรเพ่ือปรับทัศนคติ และหา
แนวทางเปนไปไดในการปลูกสมโอระบบอินทรีย 
     - การศึกษาดูงานการปลูกสมโอโดยระบบอินทรีย 
     - การทดลองปลูกสมโอโดยระบบอินทรีย 
     - การประชุมกลุมเกษตรกรเพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรู ผล
ของการนําวิธีการปลูกสมโอระบบอินทรียมาใช 

  ฯลฯ 

อบต.ดอนแฝก 

อบต.ไทยาวาส 

อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม 

อบต.บางเตย 

อบต.ทรงคนอง 
อ.สามพราน 

จ.นครปฐม 
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5. ขอเสนอแนะ
5.1.  นําผลการวิจัยนําไปวางแผนการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล ในการทํางานพัฒนานโยบายดานการ

สงเสริมอาชีพของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
5.2. นําผลการวิจัยนําไปวางแผนการทํางานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในดานการสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคในพ้ืนท่ี 
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ความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

แหงศตวรรษที่ 21ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

บุษยากร  หลาหัวหนอง1 , ปณรวีร  นาคบรรจง2, วิวัน เขงคุม3 

1,2นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3กลุมวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

email: pinmimwoo.02780@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 2) เปรียบเทียบสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 จําแนกตามเพศ 

3) ศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม กับ สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษ
ที่ 21 4) ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปที่ 4 ที่ผานการศึกษาในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนปการศึกษา 2562 จํานวน 79 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทกัษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 คา 
IOC .76  ความเช่ือมั่น (Reliability) (Cronbach Alpha coefficient) ไดคา .96 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับสมรรถนะ ใช T-Test และหาคาความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน 

            ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 

21 ภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อนํามาเปรียบเทียบตามเพศแลวคาเฉลี่ยสมรรถนะรายวิชาของเพศชายสูงกวาเพศหญิง เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบวาสมรรถนะท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือดานสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ( x =4.08 , S.D.=1.06 

เกรดเฉลี่ยสะสมและเพศมีความสัมพันธกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05   

ขอเสนอแนะ ผลการวิจยันี้จะนําไปใชสําหรับการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนการเรียนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

คําสําคัญ : สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 
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Relationship between GPA and Community Health Nursing Competencies 
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1,2 Third year Nursing Student Faculty of Nursing Bangkokthonburi University 
3Pediatric Nursing division, Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University 
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Abstract 

The purpose of this research were 1)  to study the level of the community health nursing competencies 

according to the 2 1 st century learning skills. 2 )  to compare the community health nursing competencies 

according to the 21st century learning skills classified by gender.  3) to study the relationship between GPA and 

community health nursing competencies according to the 21 st century learning skills 4) Relationship between 

gender and GPA in community health nursing competencies according to the 21st century learning skills of forth 

year nursing students, Bangkokthonburi University. The population comprised of 79 fourth year nursing students 

who study the Community Health Nursing. The research instrument was a questionnaire on community health 

nursing competencies according to the 21st century learning skills. The validity of questionaire IOC=.76, Reliability 

(Cronbach Alpha coefficient) =.96. The data was analyzed by percentage, means, standard deviation, compare 

performance levels using T-Test and the correlation was determined using Pearson's correlation. 

The results were found that the sample group was a good level of community health nursing 

competencies according to the 21st century learning skills. Compared by gender, the mean of performance in 

male was higher than female. It was found that the performance with the highest average was in the field of 

community health nursing curriculum competencies ( x = 4.08, SD = 1.06). Cumulative GPA and gender were 

significantly related to community health nursing course competency at the .05.     

Recommendations The results of this research will be used to prepare students before studying 

community health nursing. 

Keywords : Competency of Community Health Nursing Course,  21st century learning skills 
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1. บทนํา
         พยาบาลเปนวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโดยตรงตอชีวิตของมนุษย การปฏิบัติงานตองอาศัยความรูในศาสตรทางการพยาบาลและ
สาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟู สภาพใหแกผูใชบริการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ความเอ้ืออาทรและคํานึงถึงคุณคาความเปนมนุษย (เยาวเรศ สมทรัพย อัชฌา วารีย 
2562 ) การปฏิบัติงานใหไดตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพดังกลาว ตองอาศัยการวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมกับผูเรียนแตละยุคสมัย ซึ่งปจจุบันแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายคือ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ที่
เนนกระบวนการเรียนรูที่ทําใหเกิดทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตและการทํางานในสังคมที่มีความซับซอนและเปนพลวัตร (ปรียนุช 

ชัยกองเกียรติ: 2562)  ประกอบดวยทักษะในการอาน การเขียน และคิดเลขเปน ที่เปนทักษะพ้ืนฐานสําหรับผูเรียนในการพัฒนา
ทักษะ ไดแก ทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา ทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  ทักษะ
ดานความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมและตางกระบวนทัศน ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา 
ทักษะดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพและการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงสรางทักษะ
แหงศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและทักษะดานชีวิตและ
การทํางานจะชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การประดิษฐสิ่งใหมการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การสรางความ
รวมมือ การทํางานอยางมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลายความยืดหยุนและปรับตัวใหแกผูเรียน (เบญจวรรณ ถนอมชย
ธวัชและคณะ: .2559) ซึ่งชวยสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีเดนชัดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสมรรถนะรายวชิา
ดานการพยาบาลอนามัยชุมชน เน่ืองจากนักศึกษาจะตองนําความรูเชิงทฤษฎีไปสูแหลงเรียนรูนอกหองเรียนในชุมชน ดวยการ
รวบรวมขอมูลบุคคล ครอบครัวและระบบสุขภาพชุมชนที่จําเปน ทําความเขาใจวิถีชุมชน ทรัพยากรและทุนของชุมชนอยางลึกซึง 
ฝกคิดวิเคราะหนําเสนอขอมูลปญหาความตองการดานสุขภาพแกผูเกี่ยวของแบบมีสวนรวม วางแผน ลงมือปฏิบัติในสถานการณ
จริงของชุมชน ทํางานรวมกับทีมสุขภาพ รวมทั้งผูเกี่ยวของอื่น ๆ ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ สรางความรูดวยตนเอง ประยุกตใช
ทรัพยากรและภูมิปญญาชาวบานใหเกิดผลดีตอสุขภาพ เผชิญและแกไขปญหาอยางทาทายใหประสบความสําเร็จและบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่รายวิชากําหนด การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ที่เนนการมีสวนรวมระหวางผูเรยีนและ
ผูสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจึงชวยใหบรรลุสมรรถนะของรายวิชาสมรรถนะวิชาชีพตอบโจทยการสรางทักษะ
ศตวรรษที่ 21(เยาวเรศ สมทรัพย อัชฌา วารีย 2562)สําหรับผูเรียนนั้น จะสงเสริมใหผูเรียนประยุกตใชความรูสูการปฏิบัติไดอยาง
ชัดเจน กลาตัดสินใจและพรอมตอการสรางสรรคสิ่งใหม บนการวิเคราะหสังเคราะหสถานการณอยางมีเหตุผล สวนผูสอนจะตอง
ออกแบบการเรียนการสอนที่ทาทายการคิดแสวงหาคําตอบใหแกผูเรียน โดยบริหารรายวิชาที่มุงสรางผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน 

รวมถึงจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรใหเอื้อตอการบริหารรายวิชา ตลอดจนผลลัพธการบริหารรายวิชา
แบบมีสวนรวมนี้จะเปนขอมูลปอนกลับสําหรับนํามาคนหาโครงสราง องคประกอบ กลไกและเง่ือนไขท่ีจะนํามาปรับปรุงรายวิชา
และหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไปคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตาม
กระบวนการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21  ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อนําผลการวิจัยนําได
นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนรวมถึงการปฏิบัติงานการพยาบาลอนามัยชุมชนในฐานะนักศึกษาพยาบาลไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา

พยาบาลศาสตรชัน้ปท่ี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
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2.2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา
พยาบาลชั้นปท่ี 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามเพศ 

2.3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสมกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการ
เรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
            2.4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21  ของนักศกึษาพยาบาลช้ันปที่ 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3. ขอบเขตการวิจัย

วิจัยครั้งนี้ศึกษาโดยการเก็บขอมูลจากนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4 ท่ีผานการศึกษารายวิชาการพยาบาลชุมชน 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีจํานวน 79  คน 

4. สมมุติฐาน
          -  ระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรชั้นปท่ี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูในระดับด ี

           - สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4  

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี เพศหญิงมีระดับสมรรถนะสูงกวาเพศชาย  

- เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรยีนรูแหงศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
- เพศมีความสมัพันธกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามยัชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

6. ระเบียบวิธีการวิจัย
   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ตัวแปรตน ตัวแปรตาม  

    นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

-เพศ

-เกรดเฉลยีสะสม 

สมรรถนะรายวิชาพยาบาลชุมชนทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21    

     - การบริหารจัดการเปนทีม
     - คิดตัดสินใจแกปญหาที่เก่ียวของกับตนเองและวิชาชีพ 

     - พัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือบรรลุเปาหมายชีวิต              

     - ฟนฟูสภาพบุคคลกลุมคนและชุมชนที่มีปญหาสุขภาพ           

     - ใชผลวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
     - จัดทํารายงานและบทความทางการพยาบาล 

     - ทักษะกระบวนการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21  

     - 7C Critical Thinking and problem solving 

3R Reading (W) Riting (A) Rithemetis
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          ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปท่ี 

4 ที่ผานการศึกษาในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนปการศึกษา 2562 จํานวน 79 คน 

เกณฑการคัดผูเขารวมโครงการ 
          เปนนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันที่ 4 ที่ผานการเรียนในรายวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ที่ยินดีใหความรวมมือการทําแบบสอบถาม 

เกณฑการคัดออก 

          กลุมตัวอยางทีไ่มสบายใจท่ีจะใหขอมูลตอไปหรืออยากยุติการอาสาในการเขารวมงานวิจัย 

เคร่ืองมือใชในการวจิัย 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบแสอบถามสมรรถนะรายวิชาดานการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 

4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทีผู่วิจัยสรางข้ึนประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปไดแก เพศ  เกรดเฉลี่ยสะสม  

สวนที่2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนรายวิชาการพยาบาลชุมชนและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ใน 6 ดานคือ 

1.) การบริหารจัดการเปนทีม 

2.) คิดตัดสินใจแกปญหาที่เกี่ยวของกับตนเองและวิชาชีพ   

3.) พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือบรรลุเปาหมายชีวิต 

4.) ฟนฟูสภาพบุคคลกลุมคนและชุมชนท่ีมีปญหาสุขภาพ 

5.) ใชผลวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล    

6.) จัดทํารายงานและบทความทางการพยาบาล และ ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 

การตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

1. นําเครื่องมือสรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาวิจัยแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจนเหมาะสมทั้งทางดานเน้ือหา
และการใชถอยคําสํานวนภาษาจากน้ันนํามาจัดเปนแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบสอบไปใหผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบความตรง (Validity) ดานเน้ือหา จํานวน 3 ทาน ไดแก อาจารย
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารยผูเชี่ยวชาญการพยาบาลอานามัยชุมชน จากนั้นนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
แกไขถูกตองสมบูรณของเนื้อเพื่อใหไดแบบสอบถามที่ตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของคําถามหาคา IOC .76 จากนั้นนําไป
ทดลองใชกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจํานวน 30 คน แลวนําไปคํานวณหาความเชื่อม่ัน 

(Reliability) วิเคราะหโดยใชสตูรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cronbach Alpha coefficient )ไดคา  .96  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยและคณะติดตอประสานงานกับหัวหนาช้ันเรียนเพ่ือนัดหมายวันเวลาสะดวกในการเก็บขอมูลจากนั้นเขาพบ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยางในช้ันเรียนอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยและวิธีการทําแบบสอบถามทําเพื่อทํา
แบบสอบถามจากน้ันผูวิจยัตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่เพื่อวิเคราะหขอมูล 

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง               
โครงการวิจัยนีไ้ดรับการรับรองจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรงุเทพธนบุรี 

และผูวจิัยไดดําเนินการวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก การเขารวมการวิจัยครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจโดยใหกลุมตัวอยางเปนผู
ตัดสินใจในการเขารวมการวิจัยดวยตนเอง และแจงใหทราบวาเมื่อรวมเขาโครงการวิจัยแลว หากกลุมตัวอยางตองการออกจากการ
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วิจัยสามารถกระทําไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใด ๆ และการเก็บรวบรวมขอมลู จะไมระบุชื่อหรือที่อยูของกลุมตัวอยาง ขอมูล
ที่ไดจากกลุมตัวอยางจะถือเปนความลับ โดยจะนาํไปใชในประโยชนวิชาการเทาน้ัน             

การวิเคราะหขอมูล               

            การวิเคราะหขอมูล เพศ เกรดเฉลี่ย และ ระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 วิเคราะหจาก (Mean , S.D. และ รอยละ การเปรียบเทียบความรูความเขาใจ ใชคา T-Test  และ ความสัมพันธกับ
สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนแหงศตวรรษที่ 21 ใช สถิติ สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product-moment 

correlation coefficient)  

7. ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 79 คน  เกือบทั้งหมดเปนเพศหญิงรอยละ 94.9 เกรดเฉลี่ยสะสมช้ันปที่ 4 จะอยู

ระหวาง 2.50 - 3.00 มากที่สุดรอยละ 48.1 รองลงมาคือเกรดเฉลี่ยสะสม 3.01 - 3.49 รอยละ 34 เกรดเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุดอยูในชวง 
2.00- 2.49 รอยละ 5.06 เพศหญิงและเพศชาย มีระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับด ีเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบวาระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ในทุกดาน
อยูในระดับดี  คาเฉลี่ยสมรรถนะรายวิชาของเพศหญิงและเพศชายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายมีคาเฉลี่ย
สมรรถนะรายวิชา สูงกวาเพศหญิง และพบวาสมรรถนะท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดอยูในระดับดี คือดานสมรรถนะรายวิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน เพศหญิง ( x =4.05 ,S.D.=.=0.57)  เพศชาย ( x =4.08 ,S.D.= 1.06)  ดังตารางที่  1 

ตารางที่ 1 1 การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรยีนรูแหงศตวรรษที่ 21  

        จําแนกตามเพศ 

ความสามารถ 
เพศหญิง เพศชาย 

x  S.D. ระดับ 

ความสามารถ 
x  S.D. ระดับ 

ความสามารถ 

T-Test Sig 

สมรรถนะรายวิชาการ
พยาบาลอนามยัชุมชนตาม
ทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 

4.05 0.57 มาก 4.08 1.06 มาก 0.07 .95 

ทักษะการเรียนรู 7C ดาน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู
นวัตกรรม 

3.89 0.64 มาก 4.06 0.83 มาก 0.52 .60 

ดานการคดิอยางมีวิจารณ
และทักษะในการแกปญหา 

3.82 0.53 มาก 4.00 1.01 มาก 0.36 .74 

ดานการสื่อสารและความ
รวมมือ 

3.90 0.57 มาก 4.05 1.04 มาก 0.28 .79 

ดานคอมพิวเตอรทักษะ
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.88 0.56 มาก 3.83 0.96 มาก 0.17 .86 
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ความสามารถ 
เพศหญิง เพศชาย  

x  
 

S.D. ระดับ 

ความสามารถ 
   x  S.D. ระดับ 

ความสามารถ 

T-Test Sig 

    

ทักษะสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

3.89 0.51 มาก 3.80 1.03 มาก 0.32 75 

ดานทักษะชีวิตและอาชีพ 3.84 0.69 มาก 4.25 0.66 มาก 1.12 .26 

ทักษะ 3R Reading R: 

writing ,R: arithmetics 

3.95 0.63 มาก 4.21 0.76 มาก 0.78 .44 

สมรรถนะโดยรวม 3.91 0.48 มาก 4.04 0.86 มาก 0.31 .77 

*มีนัยสําคญัทางสถิติ .05  

          การศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21   

พบวา เกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธกับ สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

(r=.323, sig=0.004)  สําหรับทักษะการเรียนรู 7C ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรูนวัตกรรม ดานการคิดอยางมีวิจารณและทักษะ
ในการแกปญหา ดานการสื่อสารและความรวมมือ ดานคอมพิวเตอรสําหรับทักษะสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะดานสื่อสนเทศ
และเทคโนโลยี ทักษะดานสื่อสนเทศและเทคโนโลยี  ดานทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ 3 R reading Riting .Rithemetics  มี
ความสัมพันธกับ เกรดเฉลี่ยสะสม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังตารางที่ 2     

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวาง เกรดเฉลี่ยสะสม และสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษที่ 21 ของกลุมตัวอยาง (n=76) 

ความสามารถ เกรดเฉล่ียสะสม GPA 

(r) 

คา Sig 

1.สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

.323* .004 

2.ทักษะการเรียนรู 7C ดานการพฒันา
ทักษะการเรียนรูนวัตกรรม 

.140 .219 

3.ดานการคิดอยางมีวิจารณและทักษะ
ในการแกปญหา 

.139 .223 

4.ดานการสื่อสารและความรวมมอื .074 .516 

5.ดานคอมพิวเตอรทักษะสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

.005 .965 

6.ทักษะสื่อสนเทศและเทคโนโลยี .030 .491 

7.ดานทักษะชีวิตและอาชีพ .139 .221 

8.ทักษะ 3R Reading R: writing ,R: 

arithmetics 

.027 .814 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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8. อภปิรายผล
        ระดับสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ัน
ปที่ 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูในระดับดี  ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนตาม
ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 ไมแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยสมรรถนะรายวิชาของเพศชายสูงกวาเพศหญิงเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด พบวาสมรรถนะท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ( x =4.08, S.D.=1.058)  

ซึ่งเพศภาวะมีผลตอการแสดงออกถึงภาวะผูนํา( leadership styles) และสมรรถนะผูนํา ทั้งนี้ความเปนชาย (masculinity) 

เกี่ยวของกับการทํางานแบบงานนํา (task oriented)และทํางานแกปญหาอยางตรงไปตรงมา (direct approach) สวนความเปน
ผูหญิง (femininity) มีลักษณะเอาคนเปนหลัก (people oriented) แกปญหาแบบประคับประคองเห็นอกเห็นใจและเอ้ืออาทร
ผูอื่น ขณะท่ีผูชายมีการตัดสินใจโดยใช justice and rights modelซึ่งใหคุณคากับเอกสิทธิ์ความเปนรูปธรรมและความยุติธรรม 

การตัดสินใจชนิดนี้ไดรับการยอมรับในฐานะผูนําที่พึงประสงคมากกวารูปแบบการประคับประคอง พยาบาลวิชาชีพ  ผูหญิงและ
ผูชายในการปฏิบัติงานท่ีมีความคลายคลึงกันและแตกตางกันดังตัวอยางคําพูดตอไปนี้ “พยาบาลผูชายก็มีหนาที่ท่ีเคาจะทําไดอยาง
ดี จุดแตกตางของหนาที่การพยาบาลจะเรียกวาแทบไมมีเลย แตในเร่ืองการตัดสินใจคาดการณเปนผูนํา อาจจะมองเห็นความ
แตกตางบาง ผูชายคอนขางจะมีความคิดที่เขมแข็ง พยาบาลชายและพยาบาลหญิงตางปฏิบัติการพยาบาลหรือปฏิบัติงานตาง  ๆ 

บนฐานความรูและศักยภาพไมตางกันแตภายใตความคลายคลึงกันนี้ไดแฝงความตางไว เชนความนุมนวล ความเขมแข็งและการ
เปนผูนําเปนตน และในแงของวิชาชีพหรือความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอการทํางานของทั้งพยาบาลชายและพยาบาลหญิง 
(ศิริพร จิรวัฒนกุล และคณะ2554)  ศึกษาความสัมพันธระหวางเกรดเฉลี่ยสะสม กับ สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
ตามทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของ
นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4 พบวา เกรดเฉลี่ยสะสม มีความสัมพันธกับ สมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05    

9. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
         ผลวิจัยสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนเพ่ือนําไปใชในการเตรียมความพรอมกอนการเรียนรายวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
10. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
.        ใหศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลของแตละรายวิชาเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงเสรมิสราง
แกปญหาตลอดจนพัฒนาใหนักศึกษามีสมรรถนะรายวิชาการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพตอไป               

11. เอกสารอางอิง
กมลทิพย ขลังธรรมเนียม. (2559). กระบวนการในการดูแลสุขภาพชุมชน:บทบาทพยาบาลชุมชน             

กัลยา โสนทอง. (2559).  บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน สืบคนเมื่อ 15 ตุลาคม 2563 เว็ปไซต .  
........http://myblogcomnurse.blogspot.com    

เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผองศรี วาณิชยศุภวงศ, วุฒิชัย เนียมเทศ, ณัฐวิทย พจนตันติ (2559). ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ความ...  

.     ทาทายในการพัฒนานักศึกษา 
ปรียานุช ชัยกองเกียรติ, โศรยา นิฮะ, บูรณคนสั จันทรศิริพุทธ. (2562). ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21ของนักศึกษาพยาบาล 

.......วิทยาลยับรมราชชนนี ยะลา 
เยาวเรศ สมทรัพยและอัชฌา วารยี. (2562). แบรนดพยาบาลไทยในศตวรรษท่ี 21 ความทาทายตอวิชาชีพพยาบาล   
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ภูษณิศา มีนาเขตร, สิริทรัพย สีหะวงษ, (2562).  ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบใชชุมชนเปนฐานรวมกับการใช 
........Courseville ในรายวิชาการสรางเสริมสุขภาพตอการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี21 ของนักศึกษาพยาบาล        

สิรินาถ จงกลกลาง. (2561).  การศึกษาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21ของนักเรียนมัธยมตอนปลายจังหวัด.กาวบั่ง ประเทศ......... 

........เวียดนาม                

ศิริพร จิรวัฒนกลุ,นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ, ประณีต สงวัฒนา, วรรณี เดียวอิศเรศ ,วารณุี ฟองแกวและสมพร รุงเรืองกลกิจ . 

      (2554). วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาพ 
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.00)  ( r = -.162, p -value= .02)  (r = -.147, p -value= .04) 
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Factors Associated with Stress of Nursing Students : 

Private university in Bangkok 

Atchara yotpnaya1 , Kanokwan muenphan2, Suvimon Sanveingchan3 

1,2Third year Nursing Student Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University 

3Community Health Nursing division, Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University 

*corresponding author email : yotpanyaatchara5@gmail.com

Abstract 

The objective of survey research were to study stress levels. and factors associated with stress 

levels of nursing students. The sample were students of the Faculty of Nursing. in private university, 1st -

4th  years academic year 2020, 348 people selected the sample by multistage sampling. instrument used 

in the research consisted of 3 parts: a personal information questionnaire. The Student Stress Factor 

Questionnaire and the Stress Assessment Questionnaire (SPST-20). The confidence of the instruments 

according to Cronbach's Alpha efficacy method of .82 and .85, respectively. 

The study found that the most common stress among nursing students was high stress (33.9%), 

followed by moderate stress (31.2%), severe stress (27.4%) and low stress (7.5%). Factors that were 

negatively correlated with the stress levels of nursing students were life strength (r = -.268, p -value = 

.00), peer relationship (r = -.198, p --value = .00), health status (r = -.162, p -value = .02) and relationship 

with teacher (r = -.147, p -value = .04), The low-level positive correlation factors with stress nursing 

students nursing expectation (r = .178, p -value = .01). 

Recommendation:  

1) There should be a group of friends to help friends. Among nursing students and provide all

channels for students to contact teachers and organize a teacher advisor system for small groups of 

students. 

2) A qualitative study should be conducted. to find suitable stress management methods for

nursing students who can manage stress. 

 Key words: Stress, Nursing students, Stress factor 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1124 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1.  

  

   

    

   

      

    

     

         

       (   

, 2561)     

    

    

       

    

(  , 2553: 42 )  

  

  

     

   

     

      

  

     

 

 

2.  

1.  1-4

2. 1-4

3.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1125 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



4.  

5.

     

  

    

   

   

   

  

  

      

   

  

   

 

    4  3  2 

 1 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1126 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



  

-  -  -  -  - - 

   

 

   

     

  

6.

6.1   1-4  

  2563  348    

 6.2  (Stratified Random Sampling) 

 ( Systematic sampling )  

 1   (Taro Yamane) ) 

 186 

   186  

 2     1 

 1  (n=186) 

  

 1 98 52 

 2 91 49 

 3 78 42

 4 81 43

348 186

 3  (Systematic sampling)   

1)

2)  (N/n)

3)  (Random start) 

4)  (Random interval) 

 

              6.3   
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1)     

2)    

   Likert Scale 5   

 1 ,  2 ,  3 ,  4 

 5   

3)    

  Likert Scale 5    1 

,  2 ,  3 ,  4 

 5    

  6.4  

 (Validity   

 3   (Content Validity) 

 (Construct Validity )  ( Wording ) 

   

 (Reliability)   (Try out) 

  30   ( -

coefficient)  (Cronbach)  .82  

6.5   4  

 2 

 

  6.6    

  

      

  (Pearson product-moment  correlation 

coefficient)  

7.
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8.

 186   186   100 

  31  2563  9  2563  

 1   

  (  90.8 )  (  9.2) 

  18 – 21  (  65.7)   22 – 25  (  29.7) 

 6,001 – 9,000 /  (  29.0)   3,001- 6,000 /  (

 21.5)  -3000 /  (  3.8)  
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 3  (n=186 ) 

  

r P-value

-.162* .02

-.268** .00

.178* .01

-.198** .00

.11 .12

-.147* .04

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อรอนงค โยธาภักดี1  , ดวงฤทัย ชารีแสน2, ภารดี ชาวนรินทร3 
1,2นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3กลุมวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

*ผูรับผิดชอบบทความ email: Ket23onanong@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ศึกษาความสัมพันธของการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  ไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยประกอบดวย 4 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล การรับรูความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19  
การรับรูความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ตอพฤติกรรมในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสังกัดเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือตามวิธีอัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.86 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการหาความสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในระดับนอย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 เพศ คณะที่ศึกษา และศาสนาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.01 และการรับรูความรุนแรงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที ่0.05 ดังน้ันควรมีการสงเสริมใหมีพฤติกรรมการปองกันท่ีมากข้ึนและสรางการรับรูใหมากข้ึน 

คําสําคัญ : การรับรูความรุนแรงของโรค  การรับรูความเสี่ยง  พฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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Perception of risk , Severity of the disease On prevention behavior of COVID-
19 of higher education students in Private University in Bangkok 

Onanong yothaphakdee1 , Duangruethai chareesaen2, Paradee chaonarin3 
1,2 Third year Nursing Student Faculty of Nursing Bangkokthonburi University 

3Community Health Nursing division, Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University 

*coresponding author email: Ket23onanong@gmail.com

Abstract 

 The purpose of this survey research was to study perception of risk, severity of disease and 
prevention behavior of COVID-19. Study the relationship of risk perception, severity of the disease towards 
the prevention behavior of COVID-19 in higher education students, private University in Bangkok. The 
stratified sample comprised of 400 higher education Students, private Universities, Bangkok. The research 
instruments consisted of 4 parts : personal information questionnaire, perceptions of coronavirus infection 
risk, perception of coronavirus infection and prevention behavior of coronavirus disease of private university 
students in Bangkok. Reliability was analyzed by using the Cronbach Alpha coefficient = 0.86. The data was 
analyzed by means, percentage, standard deviation, and Pearson correlation. 

The results founded that age was significantly associated with the prevention behaviors of COVID-
2019 at 0.01. gender, faculties and religion were not statistically related with prevention behaviors of COVID-
2019. Risk perception was statistically related to coronavirus 2019 infection prevention behavior. at 0.01  
Perception of severity was significantly associated with the prevention behavior of COVID-19 at 0.05. 
Therefore, more defensive behaviors should be encouraged and increased awareness. 

Key words : Perception of risk , Severity of the disease, prevention behavior of COVID-19 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1133 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1.บทนํา 
ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

ผูอํานวยการองคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเปน "การ
ระบาดใหญ" หรือ pandemic หลังจาก ทั่วโลกไดรับรูเรื่องโรคติดตอปริศนา จีนยืนยันวาเมื่อ 31 ธ.ค. 2019 เกิดการระบาด
ของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่น ซึ่งมีประชากรกวา 11 ลานคน แตยังไมมีใครทราบสาเหตุที่แนนอน เชื้อลุกลามไปใน 
181 ประเทศ เน่ืองจากโรคน้ีเปนโรคติดตอที่มีการติดเชื้อไดจาก การสัมผัสใบหนา ปาก จมูก และดวงตา       การแพรระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงและกวางขวางทั้งตอสุขภาวะชีวิตและความเปนอยูของมวลมนุษยชาติ
ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก พบวามีผูติดเช้ือแลวอยางนอยใน 181 จาก 193 ประเทศ มีจํานวนผูติดเช้ือ 28,323,788ราย และมี
ผูเสียชีวิต 913,908 ราย สําหรับประเทศไทยนับวาเปนอีกหน่ึงประเทศที่ไดรับผลกระทบจากโรคน้ีทั้งทางตรงและทางออม
อยางหลีกเลี่ยงไมได กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณในประเทศไทย พบมีผูติดเชื้อจํานวน 3,461 ราย รักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาล 91 ราย และเสียชีวิต 58 ราย รักษาหายแลว 3 ,312 ราย (สถิติ ณ วันท่ี 11 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. 
GMT) (Worldmeters, 2020) 

ในประเทศไทย สถานการณแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มทวีความรุนแรงเม่ือพบวามีการแพรระบาด
กลุมใหญจากกลุมเชียรมวยท่ีสนามมวยลุมพินี จากคนไทยที่กลับจากปฏิบัติกจิทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ทําใหจํานวนผูติดเชื้อแพรกระจายไปทั่วประเทศ รัฐบาลไทยจึงจัดต้ังศูนยบริหารสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) (Royal Thai Goverment, 2020) เพ่ือสื่อสารกับประชาชน และประกาศสถานการณฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักร ตาม
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน โดยหามประชาชนเขาไปในพ้ืนท่ี ที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Ratchakitcha, 2020) จากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา2019 ดังกลาว ผูวิจัยไดนําแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพซึ่ง เปนรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมาจากทฤษฎีทางดาน
จิตวิทยาสังคม ที่สามารถใชอธิบายการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ มาประยุกตใชในการศึกษาประเด็น
การรับรูความเสี่ยง และ การรับรูความรุนแรงของโรควาเปนปจจัยชักนําพฤติกรรมทางดานสุขภาพในการปฏิบัติตนเก่ียวกับ
การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตนเหตุของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  ทั่วโลก หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อ 31 ธ.ค. 2019 วาเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมือง
อูฮั่น แตไมมีใครทราบสาเหตุของโรคทีชัดเจน มีเพียงขอสันนิษฐานวา ไวรัสชนิดน้ีอาจเริ่มติดตอจากสัตวปามาสูคน โดยมาจาก
งูเหาจีน(Chinese cobra) และงูสามเหลี่ยมจีน (Chinese krait) เน่ืองจากงูพิษที่อาศัยอยูในธรรมชาติลาคางคาวในถํ้าซึ่งคาด
วามีเชื้อไวรัสเปนอาหาร (PPTV, 2020) ดานนักวิทยาศาสตรสันนิษฐานวา ตัวน่ิม อาจเปนพาหะนําเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ
ใหมจากคางคาวมาแพรสูคนที่ตลาดคาสัตวปาเมืองอูฮั่น (The Medical Council of Thailand, 2020) แมวาทั่วโลกยังไม
ทราบสาเหตุที่ขัดเจน แตพบวาอัตราการเสียชีวิตในผูปวยสูงที่สุดคือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 80 ปข้ึนไปรวมถึงคนที่มีโรคประจําตัว
รวมดวย โดยพบวาคนท่ีเปนโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมากท่ีสุดรองลงมาคือ โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ และโรคความ
ดันโลหิตสูงตามลําดับ  

องคการอนามัยโลกไดแนะนําการปองกันโรคเบ้ืองตนเพ่ือลดความเสี่ยงและรับเชื้อ เชน การสวมหนากากปดปาก
และจมูกแบบ surgical mask หรือ N95 การลางมือเปนประจําดวยแอลกอฮอลเจลถูจนกวาเจลจะแหงหรือฟอกสบู หลังจาก
สัมผัสสิ่งตางๆในท่ีสาธารณะ หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสเน้ือเย่ือตางๆในรางกาย เชน ตา จมูก และปาก หลีกเลี่ยงการอยูใน
พ้ืนที่ชุมชน จะสามารถลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคได จะเห็นไดวาพฤติกรรมทางดานสุขภาพมีความสําคัญอยาง
ย่ิงในการหยุดหรือยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อดังกลาวได ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของ
โรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา2019 ในกลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสังกัดเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เน่ืองจากเปนกลุมที่มีกิจกรรมที่ตองสัมผัสกับคนหมูมากจึงมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไดในชีวิตประจําวัน 

2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 ศึกษาการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรง และพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.2 ศึกษาความสัมพันธของการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร       
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3.สมมุติฐานการวิจัย     
1.การรับรูความเสี่ยงมีผลทางบวกตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.การรับรูความรุนแรงมีผลทางบวกตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

4.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
นําทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model)  ในเรื่องการรับรูความเสี่ยง และการรับรูความ

รุนแรงตอพฤติกรรมการปองกันโรค ของเพนเดอร เพราะมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ซึง่
แตกตางกันตามประสบการณ และคุณคาการดําเนินชีวิต 

5. ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 5,748  คน จาก 13 คณะวิชา   
กลุมตัวอยาง      

เลือกมหาวิทยาลัย เอกชนแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 13 คณะวิชา แบบเจาะจง กลุมตัวอยางกําหนดโดยใช
ตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน  (Yamane, 1973  อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น เทากับ 0.5 โดยผูวิจัยทราบขนาดของประชากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสังกัดเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเลือก  
จึงไดกลุมตัวอยางที่ตองการ 370 คน เพ่ิมกลุมตัวอยาง เพ่ือปองกันความไมสมบูรณของขอมูล รอยละ 10  ไดกลุมตัวอยาง 
เทากับ 407  คน จาก จํานวนนักศึกษา  5,748 คน เก็บทุกคณะ แบบโควตา คณะวิชาละ 37 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยแบบสอบถามที่ใชเปนเคร่ืองมือ แบงออกเปน 4 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ(Check Lists) โดยถาม
เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ คณะศึกษา ศาสนา เปนคําถามปลายปด จํานวน 4 ขอ       

สวนท่ี 2  แบบสอบถามการรับรูความเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา-19 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 

ระดับ โดยใชเกณฑการพิจารณาตามหลักการของลิเคริท  
สวนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา-19 ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัย เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 

ระดับ โดยใชเกณฑการพิจารณาตามหลักการของลิเคริท  

พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

อายุ  
เพศ 

 คณะที่ศึกษา   
ศาสนา 

การรับรูความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 

การรับรูความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 
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สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไวรัสโคโรนา-19 มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check 

Lists) ประกอบไปดวย ปฏิบัติประจํา  ปฏิบัติบางครั้ง  และไมเคยปฏิบัติ มีลักษณะคําถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) 3 ระดับ  
การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังงานวิจัยเชิงเอกสารและ
ขอมูลจากฐานขอมูลอิเลคโทรนิค         

 2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา         
 3 นําเครื่องมือที่สรางเสร็จแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาวิจยัแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ท้ัง
ทางดานเน้ือหาและดานการใชถอยคําสํานวนภาษา จากน้ันนํามาจัดเปนแบบสอบถาม               

 4 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไขปรับปรุง เพ่ือใหไดขอคําถามท่ีมีความชัดเจน
และถูกตอง จากน้ันนําเครื่องมือที่ปรับปรงุแกไขแลวเสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบหรือปรับปรงุแกไขความถูกตอง
สมบูรณของเน้ือหา เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของคําถามหาคา IOC ขอคําถามมีทั้งหมด 35 
ขอ จากการไดรับพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ถูกตัดขอคําถามไป 4 ขอ คา IOC ได 0.6 – 1         

 5 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try-out) กับประชากรจํานวน 30 คน นําไปสอบถามกับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐ สังกัดที่ไมใชสถาบันที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่นท่ี 0.86 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนในทุกๆ ดาน จึงรวบรวมขอมูลทั้ง 2 ประเภท  
1.ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลเชิงสํารวจ การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามดําเนินการดังน้ี
      1.1 นําแบบสอบถามในรูปแบบ Google form ไปสอบถามขอมูลของนักศึกษาแตละคณะ 

2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย เพ่ือใชประกอบในการ
กําหนดกรอบความคิดในการวิจัยครั้งน้ีและอางอิงในการเขียนงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ทําการตรวจสอบแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาทําการแยกหมวดหมูเพ่ือทําการวิเคราะห
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามสวนที่ 1 โดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละและนําผลจากการแจก

แจงความถ่ีหรือคารอยละเพ่ือแสดงภาพรวมของขอมูลที่ได 
3. นําขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2, 3 และ 4 มาวิเคราะหคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product

moment coefficient of correlation) เพ่ือบรรยายความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร คือขอมูลสวนบุคคล การรับรู
ความรุนแรงของโรค การรับรูความเสี่ยงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19  (ยุทธ ไกยวรรณ, 
2549.)            
6. การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง

โครงการวิจัยน้ีไดรับการรับรองจากคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
และผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก การเขารวมการวิจัยครั้งน้ีเปนไปดวยความสมัครใจโดยใหกลุมตัวอยาง
เปนผูตัดสินใจในการเขารวมการวิจัยดวยตนเอง และแจงใหทราบวาเม่ือรวมเขาโครงการวิจัยแลว หากกลุมตัวอยางตองการ
ออกจากการวิจัยสามารถกระทําไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใดๆ และการเก็บรวบรวมขอมูล จะไมระบุชื่อหรือท่ีอยูของ
กลุมตัวอยาง ขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางจะถือเปนความลับ โดยจะนําไปใชในประโยชนวิชาการเทาน้ัน        
7. ผลการวิจัย
ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิจัยเปน 3 สวน ดังน้ี     

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของ กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งน้ี เปนในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย 
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 ราย จําแนกตาม  อายุ, เพศ , คณะที่ศึกษา และ ศาสนาไดดังน้ี อายุ พบวา 
สวนใหญ อยูในชวงอายุ 21 ป คิดเปน (รอยละ 26) รองลงมาคือ ชวงอายุ 22 ป (รอยละ 22.3) ชวงอายุ 20 ป (รอยละ 20) 
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ชวงอายุ 23  ป (รอยละ 12.3) ชวงอายุ 24 ป (รอยละ 10.3) และชวงอายุ 19 ป คิดเปน(รอยละ 9.3) เพศ พบวา สวนใหญ 
เปนเพศหญิง คิดเปน (รอยละ 59.8) และเพศชายคิดเปน (รอยละ 40.3) คณะที่ศึกษา พบวา คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร มีจํานวน 35 

คน คิดเปน(รอยละ 8.8) รองลงมา คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มีจํานวน 30 คน คิดเปน(รอยละ 7.5) และทายสุดคณะบัญชี 
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะดุริยางคศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร มีจํานวน 25 คน คิดเปน(รอยละ 
6.3) ศาสนา พบวา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปน(รอยละ 81.5) รองลงมาเปนศาสนาอิสลาม คิดเปน(รอยละ 18.5) 

สวนที่ 2  ระดับการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงและระดับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กลุมตัวอยางมีการรับรูความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับมาก  รอยละ 41 นอกจากน้ี      กลุม
ตัวอยางยังมีการรับรูความรุนแรงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับมาก รอยละ 40 ดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 แสดงระดับการรับรูความเสี่ยงและ ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (n=400) 

ระดับการรับรูความเส่ียงและ
ความรุนแรงของโรค 

ระดับการประเมิน n (%) 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1.ดานการรับรูความเสี่ยงใน
การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 

155 คน   
(รอยละ39) 

165 คน 
(รอยละ41) 

62 คน 
(รอยละ16) 

15 คน 
(รอยละ4) 

2 คน 
(รอยละ0.5) 

2.ดานการรับรูความรุนแรง
ของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโร
นา 2019 

154 คน 
(รอยละ38) 

160 คน 
(รอยละ40) 

64 คน 
(รอยละ16) 

18 คน 
(รอยละ4) 

7 คน 
(รอยละ2) 

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 เปนประจํา รอยละ 63 ดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (n=400) 

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระดับการปฎิบัติ n (%) 

ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบางครัง้ ไมเคยปฏิบัติ 
1.ดานพฤติกรรมการปองกันการติด 
  เชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 

251 คน 
(รอยละ63) 

123 คน 
(รอยละ31) 

28 คน 
(รอยละ7) 

สวนที่ 3 การศึกษาความสัมพันธของขอมูลสวนบุคคล การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

อายุมีความสัมพันธในระดับนอยกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คณะท่ีศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ศาสนาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ดังตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธของขอมูลสวนบุคคล ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ความสัมพันธ Sig. 

อายุ .244** .000 
เพศ .089 .074 
คณะที่ศึกษา .009 .863 
ศาสนา .034 .497 
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การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในระดับนอย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ การรับรูความรุนแรงมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ใน
ระดับนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางท่ี 4             
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ ของปจจัยการรับรูความเสี่ยง และ การรับรูความรุนแรง ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ปจจัย พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ความสัมพันธ Sig. 

การรับรูความเสี่ยงในการติดเช้ือของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .154** .002 
การรับรูความรุนแรงในการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .126* .012 

8. อภิปรายผล
  การศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง ขอมูลสวนบุคคล การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงตอพฤติกรรมการปองกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร      สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังน้ี  
ในสวนของขอมูลสวนบุคคล พบวาอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับนอย 
เน่ืองจาก บุคคลที่มีอายุมากข้ึนจะมีการรับรูแนวทางการปองกันไดมากกวาบุคคลที่มีอายุนอยแตสวนมากจะไมปฏิบัติตามจึง
ทําใหมีพฤติกรรมการปองกันที่นองลงตามไปดวย และ การรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงตอระดับพฤติกรรมการปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงอยูในระดับมากและมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจเน่ืองมาจากกลุมตัวอยาง สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและเขาใจ
ขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพ และบริการสุขภาพที่จําเปนจึงทําใหนําไปสูการพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งเปนการวิเคราะหที่เหมาะสมสอดคลองกับทฤษฎีความเชื่อดานสุขภาพ  Health believe Model ของ Kurt Lewin  และ
ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นภชา สิงหวีรธรรม, วัชรพล วิวรรศน เถาวพันธ, กิตติพร เนาวสุวรรณ, เฉลิมชัย เพาะบุญ, 
และสุทธิศักด์ิ สุริรักษ.ที่ศึกษาเรื่อง การรับความเสี่ยงและการรับรูความรุนแรงตอพฤติกรรมการปองกันโรค พบวา การรับรู
ความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรค และการรับรูความรุนแรงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การปองกันโรค 
9. ขอเสนอแนะ

ในการศึกษาวิจัยครัง้ตอไปควรศึกษาการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครเปนเชิงของการวิจัยและพัฒนา
ใหมีพฤติกรรมการ ปองกันท่ีมากข้ึนและสรางการรับรูใหมากข้ึน            
 1.ควรศึกษาเปรียบเทียบการรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนอาจสงผลตอรับรูความเสี่ยง ความรุนแรงของโรคได
มากกวาสาขาท่ีไมเกี่ยวของ         
 2.ควรศึกษาความสัมพันธของการรับรูความเสี่ยง ความรนุแรงของโรค ตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร            
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ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการเรียนรูโดยใชหุนจำลองเปนฐาน 
วิลาวัณย   เพ็งพานิช1 และ เจือจันทน  วัฒกีเจริญ1*  

1ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, กรุงเทพมหานคร 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email jeuajan13@ gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลตอการศึกษาโดยใชหุนจำลอง
เปนฐาน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่เรียนรายวิชาการ
พยาบาลพื้นฐานภาคทฤษฎีโดยยังไมมีประสบการณบนหอผูปวย จำนวน 96 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบวัดความพึงพอใจและความ
มั่นใจในตนเองพัฒนาจากแนวคิดของ National League for Nursing (2005) สถิติบรรยายที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกรอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยหุนจำลองเสมือนจริง ในประเด็นดานวิธีการ
สอนที่ใชหุนจำลองเสมือนจริงเปนประโยชน และมีความเหมาะสมตอการสรางเสริมประสบการณการเรยีนรู มีระดับคาคะแนนเฉลีย่มาก
ที่สุด ( =4.24, SD=0.66) นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา ความมั่นใจในตนเองของกลุมตัวอยางหลังการเรียนดวยหุนจำลองเสมือน
จริง ในประเด็นดานอาจารยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบท่ีจะบอกขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาตองเรียนรูเกี่ยวกับการใชหุนจำลองเสมือนจริงในช้ัน
เรียน มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.36, SD= 0.58) ผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนในการสงเสริมระบบการ
จัดการเรียนรูโดยใชหุนจำลองเสมือนจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาล 

คำสำคัญ: หุนจำลองเสมือนจริง ความพึงพอใจ ความมั่นใจในตนเอง 
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The Opinions of Nursing Student  on Simulation-based Learning  
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Abstract 

The objective of this research was to study nursing students' opinions on education by using 

a simulation. The samples consisted of 96 first year nursing students from the Faculty of Nursing, Bangkok 

Thonburi University who studied basic nursing science with no experience in the ward. The research instrument 

was satisfaction questionnaire and self-confidence questionnaire, applied from the National League for nursing 

(2005). Data analysis using descriptive statistics included percentage, mean, and standard deviation. The results 

of the study showed the highest mean score of satisfaction regarding learning with simulation demonstrating 

that the teaching method is useful and suitable for enhancing learning experiences ( = 4.24, SD = 0.66). The 

mean score of self-confidence after attending Simulation-based Learning was also highest as the sample 

perceived that they gained knowledge equivalent to the real classroom ( = 4.36, SD = 0.58). The results of 

research are useful information for promoting learning management system using a s Simulation-based 

education for nursing students. 

.Keywords: simulation-based, satisfaction, self-confidence 

1. บทนำ
ในยุคศตวรรษท่ี 21 เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการศึกษาทำ

ใหเกิดการปรับตัวในการงาน การใชชีวิตรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนซึ่งการเรียนรูจำเปนตองใชวิธีการใหมๆและวิธีการจดัการ
เรียนการสอนที่มีความแตกตางจากสิ่งที่ผานมาซึ่งเปนการทาทายความสามารถของสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ตองเตรียมความ
พรอมใหผู เรียนในทุกระดับเพื่อใหสามารถเปนผูดำรงตนอยูในยุคนี้ได  การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันจำเปนตองใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีใหมๆตลอดเวลาทำใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรูจากแหลงตางๆมากมายและสามารถเขาถึงความรู
ไดทุกเวลาทุกสถานท่ีตามความตองการ(วิภาดา คุณาวิกติกุล,2558) 

สำหรับการเรียนการสอนทางการพยาบาลศาสตรจำเปนตองสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการพยาบาลถือไดวามีความสำคัญอยางยิ่งเพราะทำใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติตามสถานการณที่เสมือนจริงโดยการ
จำลองเหตุการณตางๆเพ่ือการปฏิบัติการพยาบาลจะสงผลใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจกอนการฝกปฏิบัติจริงในหอผูปวย ผูสอนควร
ใหโอกาสแกนักศึกษาไดปฏิบัติดวยตนเองใหมากอยางเต็มที่ และเพิ่มพูนการฝกทักษะการตัดสินใจการคิดวิเคราะหและการ
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แกปญหาที่อาจพบในการฝกปฏิบัติจริงในแหลงฝก (วิภาดา คุณาวิกติกุล,2558) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการ
พยาบาลผูสอนควรใหนักศึกษาไดใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการเรียนรูดวยโดยสามารถเรียนรูจากสื่อตางๆแทนการเรียนรูจากผูปวย
จริงๆ หรือครูผูสอน 

การใชหุ นจำลอง (Models) สำหรับการเรียนการสอนเปนสิ่งที ่ใชกันเปนปกติ  สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ยังไมมี
ประสบการณการฝกภาคปฏิบัติ (clinical experiences) และยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ (pre-licensure nursing education) 
หุนจำลองที่ใชสวนใหญ ในอดีตผลิตจากสารสังเคราะห เชน ซิลิโคน ไฟเบอรกลาส  หรือเรซิ่น เชนหุนจำลองสรีระรางกายข อง
มนุษย และอื่นๆ  แตวัสดุดังกลาวมีขอจำกัดดานการเก็บรักษาและราคาที่คอนขางสูง เพราะตองสั่งซื้อจากตางประเทศ ตอมาจึงได
มีการผลิตหุนจำลองใชเองในสถาบันตางๆ เพื่อลดตนทุน และใชวัสดุที่คงทนตอสภาพแวดลอมที่รอนขึ้น เชนในประเทศไทย มีการ
พัฒนาหุนจำลองโดยใชยางพารา เปนตน ตอมาเริ่มมีการใชหุนจำลองเสมือนจริง (Simulation models) ที่เชื่อมตอกับเทคโนโลยี
สมัยใหม โดยมีเสียงประกอบหรือมีการเคลื่อนไหว เชนกระพริบตาไดเปนตน ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  การใชหุนจำลองเสมือนจริงเริ่มมีการนำมาใชอยางแพรหลายในการศึกษาสาขาตางๆ รวมถึงสาขาพยาบาลศาสตร เพื่อให
นักศึกษาพัฒนาทักษะไดรวดเร็วและเกิดความเขาใจมากข้ึน ขอมูลจากคณะกรรม การการพยาบาลแหงรัฐ(National consortium 

of state board of nursing: NCSBN) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาโดยเฮเดนและคณะ (Hayden et al 2014) ชี้ใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาผลการเรียนรู(learning outcome)ของนักศึกษาที่ใชหุ นจำลองเสมือนจริงทางการพยาบาลที่ประดิษฐขึ ้นอยางมี
มาตรฐานมีการฝกหัดการใชและการวัดผลอยางเปนรูปธรรมจะใหผลการเรียนรูที่ดีกวากลุมที่ไมไดใชหุนจำลอง 

สำหรับประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแหงไดใชหุนจำลองเสมือนจริงมาใชการจัดเรียนการสอนในสาขา
พยาบาลศาสตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาพยาบาลใหมีความรูและทักษะทั้ง  6 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาพยาบาล
ศาสตรไดแก1) ทักษะคุณธรรมจริยธรรม2) ทักษะความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความ สัมพันธระหวางบุคคลและความ
ร ับผ ิดชอบ 5)ทักษะการวิเคราะหเช ิงต ัวเลข การสื ่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ6) ทักษะการปฏิบ ัต ิเช ิงว ิชาชีพ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, ) โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบตางๆเชน
การบรรยาย การทดลอง การสาธิต การสาธิตยอนกลับ การใชกรณีศึกษาการอภิปรายและอ่ืนๆ  

เพื่อใหบรรลตุามวตัถุประสงคการเรียนรูของรายวิชาน้ันๆ ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมามีการใชหุนจำลองทั้งในรูปแบบ
ของคนและอวัยวะบางสวนในการเรียนการสอนในหองปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลกอนท่ีนักศึกษาจะไดฝกปฏิบตัิบนหอผูปวย
จริง ตัวอยางทักษะท่ีนักศึกษาพยาบาลตองฝกปฏิบัติในหองฝกปฏิบตัิทางการพยาบาลเชนการอาบน้ำ การสวนและการคาสายสวน
ปสสาวะ การฉีดยา การเย็บแผล การใสสายใหอาหาร การดดูเสมหะ การทำแผลเจาะคอเปนตน การจัดการเรียนการสอนดังกลาว
สวนใหญผูเรียนสามารถฝกปฏิบัตทิักษะไดครั้งละหนึ่งเรื่อง สำหรับการใชหุนจำลองเสมือนจริงสามารถกำหนดใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติหลายทักษะและฝกรวมกับนักศึกษาอ่ืนๆมากกวาสองคนขึ้นไปพรอมๆกัน ดังนั้นจึงเปนการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะได
หลายดานในเวลาเดียวกันและหากนักศึกษามีการตดัสินใจทางคลินกิผิดพลาดก็จะไมเกดิอันตรายตอผูปวย การใชหุนจำลองเสมือน
จริงจึงมีประโยชนยิ่งสำหรับการฝกทักษะใหนักศึกษาเพื่อการดูแลผูปวยในสถานการณที่เปนอันตรายตอชีวิตหรือไมสามารถฝกใน
ผูปวยจริงไดเชนการชวยฟนคืนชีพ การดูแลผูปวยช็อกประเภทตางๆเปนตน 

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจและความมั่นใจในการใชหุนจำลองเสมือนจริงแบบตางๆท่ีใช
เปนสื่อในการเรียนการสอนทักษะทางการพยาบาลสำหรบันักศึกษาพยาบาลเพ่ือใหเกดิความคุมคาคุมทุนและเหมาะสมตอกระบวน 
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การเรียนรูของนักศึกษาพยาบาลและยังสามารถพัฒนารูปแบบหุนจำลองเสมือนจริงที่หลากหลายสามารถขยายผลตอไปเพื่อ
ตอบสนองการใชงานในลักษณะตางๆโดยเพ่ิมจำนวนใหเพียงพอตอกลุมเปาหมายที่ตองการ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ
ใหดีขึ้นเพ่ือเปนแนวทางสงเสริมการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาตอไป 

2 วัตถุประสงคการวิจัย 

          เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศึกษาท่ีใชหุนจำลองเสมือนจริงในการจดัการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

3 วิธดีำเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(descriptive research design) 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี จำนวน 109 คน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

เลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยเปนนักศึกษาที่ยังไมมีประสบการณการฝกปฏิบัติบนหอผูปว ย ที่สอบผานการปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน จำนวน 96 คน และไดรับการศึกษาในหองปฏิบัติการพยาบาล (Learning Resource Center :LRC) เปนเวลา 4 สัปดาห  

3.2 เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามประกอบดวยขอความเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอการสอนที ่ไดร ับระหวางการเรียนรู ดวยหุ นจำลองเสมือนจริงของ National League for nursing ที ่พัฒนาโดยเจฟรีย 
(Jefferies P.R. 2005) ซึ่งผูวิจัยไดขออนุญาตใชเครื่องมือตนฉบับและฉบับแปลเปนภาษาไทย( back translation) โดยสมจิตต 
สินธุชัยและคณะ,(2560) เครื่องมือมีจำนวน 13 ขอ  แบงเปนแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 5 ขอ และ แบบสอบถามความ
ความมั่นใจในตนเองจำนวน 8 ขอ ลักษณะขอคำถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Likert Scale) 5 อันดับ จาก 1-5 คือ ไมเห็นดวย
อยางยิ่งไมเห็น ดวยไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางย่ิง  คะแนนเฉลี่ยมาก แปลวาความพึงพอใจและความมั่นใจในตนเองอยูใน
ระดับมาก ผูวิจัยนำ แบบสอบถามไปทดลองใชกับนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่1และช้ันปท่ี 2 ที่ไมไดเขารวมโครงการ  จำนวน 30 ราย 

และคำนวณคาความเชื ่อมั ่นดวยคาสัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื ่อมั่น
แบบสอบถามความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเอง เทากับ 0.86, และ 0.90 ตามลำดับ 

   3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยและคณะจำนวน 2 คนเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เมื่อสิ้นสุดการฝกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ในวัน
พฤหัสบดี และวันศุกรสัปดาหที่ 4 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเอง แจกใหผูรวมวิจัยหลังการเรียนรู
ดวยหุนจำลองเสมือนจริง ใชเวลาตอบแบบสอบถาม 20 นาที 

       การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง  การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะ กรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีเลขท่ี  1/252 รับรองวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 ผูวิจัยขออนุญาตเก็บขอมูลโดยอธิบายวัตถุประสงคของ
การวิจัย ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลใหกลุมตัวอยางทราบโดยละเอียด กลุมตัวอยางมสีิทธิในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมหรือไม
เขารวมในการวิจยั และสิทธิที่จะขอถอนตัวจากการการวิจยัเม่ือใดก็ไดโดยไมมีผลกระทบตอการประเมินผลสัมฤทธ์ิรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการวิจยั จะถูกเก็บเปนความลับ ผลการวิจัยจะรายงานใน ภาพรวม ไมระบุชื่อหรือ
ขอมูลเปนรายบุคคล สำหรับขอมลูการวิจัยจะถูกทำลายภายหลังจากสิ้นสุดการวิจัย ทั้งนี้ไมมีผูออกจากการวิจัย 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชการแจกแจง ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. สรปุผลการวิจัย
            กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 จำนวน 96 ราย เปนเพศหญิง 90 ราย(รอยละ93.75 ) เพศชาย 6 ราย(รอย
ละ6.25 ) อายุมากท่ีสุด 40 ป อายุนอยท่ีสุด 16 ป อายุเฉล่ีย 20.53 ป (SD =4.84 ) กลุมตัวอยางทั้งหมดไมเคยมีประสบการณการ
เรียนรูโดยการใชหุนจำลองเสมือนจริง 

ตารางที1่ แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอการเรียนดวยหุนจำลองเสมือนจริง (n=96) 

รายการ Mean S D 

1. วิธีการสอนท่ีใชหุนจำลองเสมือนจริงเปนประโยชน และมีประสิทธิภาพ 4.24              .66 

2. สถานการณการใชหุนจำลองเสมือนจริงทำใหขาพเจาไดเรียนรูจากอุปกรณและกิจกรรมท่ี
หลากหลายที่สงเสริมการเรียนรู 

4.16 .58 

3. ขาพเจาสนุกกับวิธีการสอนของอาจารยดวยการใชหุนจำลองเสมือนจริง 4.17 .66 

4. อุปกรณการสอนท่ีใชหุนจำลองเสมือนจริงกระตุน และชวยในการเรียนรู 4.10 .65 

5. วิธีการสอนของอาจารยที่ใชหุนจำลองเสมือนจริงเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู 4.24 .66 

รวม 4.18 .64 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยางพบวาความพึงพอใจตอการเรียนดวย
หุนจำลองเสมือนจริง เรื่องวิธีการสอนท่ีใชหุนจำลองเสมือนจริงเปนประโยชน และมีประสิทธภิาพและวิธีการสอนของอาจารยที่ใช
หุนจำลองเสมอืนจริงเหมาะสมกบัวิธีการเรียนรู มรีะดับคาคะแนนเฉลีย่มากที่สุด ( = 4.24, SD=.66)  สวนอุปกรณการสอนที่ใช
หุนจำลองเสมอืนจริงกระตุนและชวยในการเรียนรูมรีะดบัคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสดุ ( = 4.10, SD=.65)   

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความความมั่นใจในตนเองหลังการเรียนดวยหุนจำลองเสมือนจริง  (n=96) 
รายการ Mean S D 

6. ขาพเจามั่นใจวาขาพเจามีความเขาใจถองแทในเน้ือหาท่ีอาจารยสอน ในระหวาง การเรียนโดย
ใชหุนจำลองเสมือนจริง 

3.93 .66 

7. ขาพเจามั่นใจวาการเรียนรูดวยการใชหุนจำลองเสมือนจริงครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่สามารถ
นำไปใชได 

4.20 .64 

8. ขาพเจามั่นใจวาขาพเจาไดพัฒนาทักษะ และไดรับความรูจากการเรียนดวยใชหุนจำลอง
เสมือนจริงเพื่อนำไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีจำเปนในหอผูปวย 

4.14 .59 

9. อาจารยของขาพเจาไดใชแหลงขอมูลที่มีประโยชนในการสอนโดยใชหุนจำลองเสมือนจริง 4.23 .55 

10. ในฐานะท่ีขาพเจาเปนนักศึกษาขาพเจามีความรับผิดชอบท่ีจะเรียนรูในสิ่งที่ขาพเจา ตองการ
จากการเรียนดวยการใชหุนจำลองเสมือนจริง 

4.21 .52 
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รายการ Mean S D 

11. ขาพเจารูวาจะขอความชวยเหลืออยางไร เมื่อขาพเจาไมเขาใจในเนื้อหาหรอื หลักการของการ
เรียนดวยหุนจำลองเสมือนจริง 

4.13 .56 

12. ขาพเจารูวาจะใชหุนจำลองเสมือนจริงอยางไรในการเรียนรูถึงทักษะที่จำเปน 4.21 .59 

13. อาจารยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบที่จะบอกขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาตองเรียนรูเกี่ยวกับการใช
หุนจำลองเสมือนจริงในช้ันเรียน  

4.36 .58 

        รวม 4.17 .58 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความมั่นใจในตนเองของกลุมตัวอยางพบวา ความมั่นใจในตนเองหลังการ
เรยีนดวยหุนจำลองเสมือนจริง เรื่องอาจารยเปนผูมหีนาที่รบัผดิชอบทีจ่ะบอกขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาตองเรียนรูเกีย่วกบัการใชหุนจำลอง
เสมือนจริงในช้ันเรียนมรีะดับคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด ( = 4.36, SD= 0.58) ในเรื่องขาพเจามั่นใจวาขาพเจามีความเขาใจถองแทใน
เนื้อหาท่ีอาจารยสอน ในระหวาง การเรียนโดยใชหุนจำลองเสมือนจริง มรีะดับคาคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( = 3.93, SD= 0.66)  

5 อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของกลุมตัวอยางพบวา ความพึงพอใจตอการเรียนดวยหุนจำลองเสมือนจริง 
เรื่องวิธีการสอนท่ีใชหุนจำลองเสมือนจริงเปนประโยชนและมีประสทิธิภาพ และวิธีการสอนของอาจารยที่ใชหุนจำลองเสมือนจริงเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรู มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.24, SD=.66) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใชหุนจำลองเสมือนจริงชวยใหกลุม
ตัวอยางไดเรียนรูเกี่ยวกับการพยาบาลพื้นฐานอยางเปนข้ันตอน เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ขณะเดียวกันได
ลงมือปฏิบัติตามสถานการณที่เสมือนจริง ทำใหผูเรียนมีความพึงพอใจในวิธีการสอนดังกลาว   ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษา
ของรีสและคณะ (Reese,et al.,2010) ที่ศึกษาการใชสถานการณและหุนจำลองเสมือนจริงเพื ่อพัฒนาการเรียนรวมกันของ
นักศึกษาแพทยและพยาบาล ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาแพทยและพยาบาลมีความพึงพอใจใน ประสบการณการเรียนรูดวย
สถานการณและหุนจำลองเสมือนจริง ในการดูแลผูปวยศัลยกรรมที่มีภาวะแทรกซอนโดยมี คาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือวิธกีาร
สอนที่ใชในสถานการณจำลองเสมือนจริงเปนประโยชนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของพารทินและ
คณะ (Partin, et al., 2011) ที่พบวาการสอนดวยสถานการณโดยการใชหุนจำลองเสมือนจริงทำใหผูเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน  

พอใจมาก ทำใหเกิดการเรียนรู และผูเรียนไดสะทอนถึงความพึงพอใจวาทำใหการตัดสินใจเร็วขึ้น และเรียนรูวาตนเองมีความรู
อะไรบาง เพราะหุน สามารถทำใหเราไดเรียนรูถึงความผิดพลาดได ทำใหจำได ในสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งจะนำไปใชกับคนไขจริงๆ 

สำหรับเรื่องความมั่นใจ ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความมั่นใจในตนเองของกลุมตัวอยางพบวาความมั่นใจในตนเอง
ของกลุมตัวอยางหลังการเรียนดวยหุนจำลองเสมือนจริง เรื่องอาจารยเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบจะบอกขาพเจาในสิ่งที่ขาพเจาตองเรียนรู
เกี่ยวกับการใชหุนจำลองเสมือนจริงในช้ันเรียนมีระดับคาคะแนนมากที่สุด ( =  4.36, SD= 0.58)  ทั้งนี้อาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางยัง
ไมมีประสบการณในการฝกปฏิบัติ หากมีอาจารยรับผิดชอบกำหนดประเด็นการเรียนรูและฝกทักษะ จะชวยใหมีความมั่นใจใน
ตนเองเกี่ยวกับพื้นฐานพยาบาลมากขึ้น สอดคลองกับโมลดและคณะ  (Mould, J., et al., 2011). ที่ประเมินชุดการเรียนรูดวย
สถานการณจำลองเสมือนจริงในการดูแลผูปวยวิกฤตของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่3 จำนวน 256 ราย ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ย
ของคะแนนความม่ันใจในตนเองของนักศึกษา หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นการเรียนรูโดยใช
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สถานการณและหุนจำลองเสมือนจริง สามารถชวยพัฒนาสมรรถนะการ ปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก ซึ่งนำไปสูการพัฒนาความ 

มั่นใจของผูเรียน ซึ่งเปนสิ่งท่ีจำเปนสำหรับนักศึกษาในการนำความรูและทักษะที่ไดไปใชในสถานการณจริงตอไป  (Stroup, C. 

2014).  

6. ขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการเรียนรูโดยใช สถานการณและหุนจำลองเสมือนจริงเปนกลยุทธการสอนที่มี ประสิทธภิาพ

ในการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร ทำใหผู เรียนเกิดความพึงพอใจ และความมั่นใจมากขึ้น  การเรียนรู ที ่มีความ
สนุกสนานทำใหสามารถจดจำไดนาน คิดและตัดสินใจไดดวยตนเอง เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้นใน ดังนั้นการ
จัดการศึกษาภาคปฏิบัติควร ใหนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสไดเรียนรู โดยใช  สถานการณและหุ นจำลองเสมือนจริงเพิ ่มขึ้น
นอกเหนือจากการฝกปฏิบัติในคลินิกตามปกติ โดยเฉพาะในโรคที่พบไดบอย หรือมีปญหามากขั้นวิกฤตทำใหไมสามารถทดสอบ
และเรียนรูจากผูปวยจริงได อยางไรก็ตามผลการสนทนากลุม และสัมภาษณ  เชิงลึก จะสะทอนถึงผลลัพธการเรียนรูโดยใช  
สถานการณและหุนจำลองเสมือนจริงดานอื่นๆ เชนทักษะการ ปฏิบัติการพยาบาล การนำกระบวนการพยาบาลไปใชในการคิด
วิเคราะห และการตัดสินใจทางคลินิก ซึ่งประเด็นดังกลาวควรจะไดศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต 
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บทคัดยอ 

การวิจัย เชิงสํารวจ ( survey research ) นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองจาก
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมตัวอยางเปนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จํานวน 35 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามการรับรูพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีคาความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคดานการรบัรูโอกาสเสีย่งเทากับ 0.73 ดานการรับรูประโยชนเทากับ 0.96 การการรับรู
อุปสรรคเทากับ 0.88 และพฤติกรรมการปองกันตนเองเทากับ 0.89  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธเพียร
สัน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (  =70.82, SD = 

15.16) อยูในระดับปานกลาง แตมีการรับรูอุปสรรค (  =13.17, SD = 6.22) และมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (  =15.89, SD = 5.33) อยูในระดับนอย และมีการรับรูประโยชน (  =26.91, SD = 12.34) อยูในระดับนอย
ที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูพฤติกรรมการปองกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับรูโอกาสเสี่ยง (r = 0.78, p-value <0.01) การรับรูประโยชน (r = 0.89, p-value <0.01) 
และการรับรูอุปสรรค (r = 0.78, p-value <0.01) อยูในระดับสูง ดังนั้นควรมีการใหความรูและการฝกทักษะในการปองกันโรค
ติดเชื้อในชุมชนแก อสส/อสม อยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการปองกันตนเอง, การรับรูโอกาสเสี่ยง, การรับรูประโยชน, การรับรูอุปสรรค 
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Perception and Preventive behaviors on the coronavirus disease-2019(COVID-19) 
among village health volunteers 
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Abstract

This survey study was aimed to describe the perception and preventative behaviors for the 

coronavirus disease-19 (COVID-19). The sample size was 35 village health volunteers. Data were collected 

through questionnaire which has shown Cronbach alpha coefficient of perceived susceptibility 0.73, 

Perceived benefits 0.96, Perceived barriers 0.88, and Preventive behaviors 0.89. Data were analyzed using 

Pearson’s correlation coefficient.  

 The study has shown that preventive behaviors (  = 70.82.17, SD = 15.16) of the COVID-19 

prevention among village health volunteers were moderate level. However, they had low level of perceived 
barriers (  =13.17, SD = 6.22) and understanding concerning perceived susceptibility (  =15.89, SD = 5.33). 

Furthermore, they had lowest level of perceived benefits (  =26.91, SD = 12.34), moreover, perception of 

preventive behaviors was high positively correlated with perceived susceptibility (r = 0.78, p-value <0.01), 

Perceived benefits (r = 0.890, p-value <0.01), and Perceived barriers (r= 0.78, p-value <0.01) among village 

health volunteers. Therefore, the findings suggest organizations should provide continuing information and 

training to village health volunteers. 

Keyworks: perception of preventive behaviors, perceived susceptibility, perceived benefits, perceived 

barriers, preventive behaviors 
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1. บทนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือที่เราเรียกยอ ๆ วา อสส/อสม หรือที่สํานักอนามัย กรุงเทพมหานครใช

อักษรยอวา อสส/อสม เปนตัวแทนประชาชนผูที่มีจิตอาสาเสียสละเขามามีสวนรวมดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชน จนไดรับการยอมรับจากสังคม เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยผานกระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานดวยความเสียสละตอ
ประชาชนในหมูบาน  กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มดําเนินงานจัดตั้ง อสส/อสม ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา อสส/อสม ไดเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นตามลําดับจนครอบคลุมหมูบานในชนบทและชุมชนเมืองกวา 8 แสนคน กระจายอยูตามหมูบานและชุมชนตาง 
ๆ ทําหนาที่ชวยเหลือบุคลากรในทีมสุขภาพอยางตอเนื่อง  

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกสั้นๆวา โควิด-19 (COVID-19) มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
เริ่มตนข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 พบคร้ังแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ประเทศจีนและไดแพรกระจายไป
ทั่วโลก วิธีการแพรกระจาย และระยะฟกตัววิธีการแพรกระจายหลัก ๆ คือ แพรกระจายผานทางละอองเขาทางระบบทางเดิน
หายใจไวรัสยังสามารถแพรกระจายผานทางการสมัผัสไดอีกดวยระยะฟกตัวโดยประมาณสวนใหญจะอยูระหวางตั้งแต 1 ถึง 14 
วันโดยทั่วไปอยูที่ประมาณ 5 วัน จากรายงาน (กรมควบคุมโรค ,2020) วันท่ี17 มีนาคม 2564 พบวามีจํานวนผูติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019  สะสม 121,228,379 คน ผูเสียชีวิตรวม 2,681,932 คน รักษาหายรวม 97,778,718 คน ประเทศที่พบรายงานผู
ติดเชื้อสูงสุด อันดับหน่ึง ไดแกสหรัฐอเมริกา มีผูติดเชื้อ 30,192,224 ราย เพิ่มขึ้น 35,585 ราย เสียชีวิต 549,367 ราย เพิ่มขึ้น 
52,650 ราย รักษาหาย 22,340,389 ราย  และผูที่ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยมีผูติดเชื้อยอดผูปวยสะสม 27,402 คน
จํานวนผูปวยติดเช้ือรายใหม 248  คนรักษาหายแลว 2,339 คน และสถานการณการแพรระบาดของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในกรุงเทพฯ จํานวน 167 คน เราจึงมุงแนนศึกษาในเขตทวีวัฒนาและนครปฐมเน่ืองจากเปน พ้ืนที่รอยตอระหวาง 
พื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการติดเช้ือ และมียอดผูติดเช้ือเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอยางไรก็ตามประเทศไทยไดรับการยกย องวาเปน
ประเทศที่มีระบบควบคุมการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดดีที่สุดประเทศหน่ึงทั้งนี้เนื่องจากมีอาสาสมัครสาธารณสุข  
อสส/อสม. ทั่วประเทศ รวมทําหนาท่ีขับเคลื่อนระบบเฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดของโรคอยางเขมแข็ง ทั้งการลงพื้นท่ีให
คําแนะนํา เยี่ยมเยียนพี่นองในชุมชน และติดตามผูมีความเสี่ยงใหเขาสูกระบวนการสอบสวนโรค หรือกักตัว 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศกึษาการรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในเขตทวีวัฒนา             

2. ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค
และ พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย

นําทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health Belief Model)  ในเร่ืองการรับรูความเสี่ยง และการรับรูความ
รุนแรงตอพฤติกรรมการปองกันโรค ของเพนเดอร เพราะมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่ง
แตกตางกันตามประสบการณ และคุณคาการดําเนินชีวิต 

ปจจัยดานการรับรู 
-การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค 

-การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและ
ปองกันโรค 

-การรับรูตออุปสรรค 

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อ
โคโรนาไวรสั 2019 ของอาสาสมัคร

สาธารณสุข
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรตัวอยาง 
ประชากรเปนอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์เขตนครปฐมจํานวน 22 คน ชุมชนวัดปุรณาวาสเขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 7 คน และชุมชนหนาพุทธมณฑลเขตนครปฐม จํานวน 6 คน รวมจํานวน 35 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิดแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health 

belief model) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Perceived Susceptibility) การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและ
ปองกันโรค (Perceived Benefits) การรับรูตออุปสรรค (Perceived Barriers) ของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการดําเนินงาน
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และนําหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยวิธีการวัดคุณภาพเครื่องมือ IOC ให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จากนั้นหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability analysis) โดยการนําเครื่องมือไปทดสอบใช (Try 

out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนท่ีตําบลคลองโยง 1 ที่อยูใกลเคียง จํานวน 30 คนและนําไปวิเคราะหคาการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดดังน้ีตอนท่ี 2 = .73 ตอนท่ี 3 = .96 ตอนท่ี 4 = .88 ตอนท่ี 5 = .89 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ และ
เติมคําในชองวาง จํานวน 6 ขอ 

สวนที่ 2 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 7 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 

ระดับ (1-5) มีเกณฑการใหคะแนนคือ 1 หมายถึงนอยที่สุด 2 หมายถึงนอย 3 หมายถึงปานกลาง 4 หมายถึงมาก 5 หมายถึง
มากที่สุด มีเกณฑการแบงระดับคะแนนจากการหาอันตรภาคช้ัน 5 โดยแบงชวงคะแนนดังน้ี 

7–12.6  หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอยท่ีสุด 

12.7–18.2 หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอย 
18.3–23.8 หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับปานกลาง 
23.9–29.4 หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมาก 
29.5–35 หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมากที่สุด 
สวนที่ 3 การรับรูประโยชนของการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  จํานวน 9 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตร

สวนประมาณคา 5 ระดับ (1-5) มีเกณฑการใหคะแนนคือ 1 หมายถึงนอยท่ีสุด 2 หมายถึงนอย 3 หมายถึงปานกลาง 4 
หมายถึงมาก 5 หมายถึงมากท่ีสุด มีเกณฑการแบงระดับคะแนนจากการหาอันตรภาคชั้น 5 โดยแบงชวงคะแนนดังน้ี 

9–16.2 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอยท่ีสุด  

16.3-23.4 หมายถึง การรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอย  

23.4-30.6 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับปานกลาง  
30.7-37.8 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมาก  

37.9-45 หมายถึง มีการรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 6 ขอ ลักษณะคําตอบ
เปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (1-5) มีเกณฑการใหคะแนนคือ 1 หมายถึง นอยที่สุด 2 หมายถึงนอย 3 หมายถึงปานกลาง 
4 หมายถึงมาก 5 หมายถึงมากท่ีสุด มีเกณฑการแบงระดับคะแนนจากการหาอันตรภาคช้ัน 5 โดยแบงชวงคะแนนดังน้ี 

6-10.8 หมายถึง มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอยท่ีสุด 

10.9-15.6 หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอย  

15.7-20.4 หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับปานกลาง  
20.5-25.2 หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมาก  

25.3-30 หมายถึง มีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมากท่ีสุด 
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สวนที่ 5  พฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check Lists) 

ในชวง1สัปดาหที่ผานมาจํานวน 19 ขอ ประกอบไปดวย ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบางไมปฏิบัติบาง ไมคอยปฏิบัติ
และไมเคยปฏิบัติ มีลักษณะคําถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี ้

ปฏิบัติประจํา หมายถึงปฏิบัติพฤติกรรมนั้นทุกวัน   ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึงปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 5-6 วัน 

ปฏิบัติบางไมปฏิบัติ หมายถึงปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 3-4 วันไมคอย ปฏิบัติหมายถึง ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น 1-2 วัน 

ไมเคยปฏิบัติ หมายถึงไมเคยปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเลย 

การใหคะแนน 
ปฏิบัติประจํา ใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน          ปฏิบัติบางคร้ังใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 

ปฏิบัติบางไมปฏิบัติ ใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน   ไมคอยปฏิบัติ ใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 

ไมเคยปฏิบัติ ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 

โดยมีเกณฑการแบงระดับคะแนนจากการหาอันตรภาคช้ัน 5 โดยแบงชวงคะแนนดังน้ี 

19 – 44.2 หมายถึง มพีฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอยที่สุด 

44.3-59.4 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับนอย 
59.5-84.6 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปานกลาง 
84.7-109.8 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับมาก 
109.9-135 หมายถึง มีพฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากท่ีสุด 
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
ผูทําวิจัยไดสงแบบสอบถามใหคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการวิจัยในมนุษยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย

กรงุเทพธนบุร ีพิจารณาจากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง หากการตอบแบบสอบถามมีขอคําถามที่ทําใหกลุม
ตัวอยางไมสบายใจหรือไมสะดวกท่ีจะตอบกลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการใหขอมูลในการตอบคําถามดังกลาวไดทุกเมื่อ 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยผูวิจัยทําหนังสือติดตอขอความรวมมือและช้ีแจงวัตถุประสงคตามระเบียบขั้นตอนของหนวยงาน ผูวิจัย

ดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดยไดอธิบายเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล กอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล พรอมทั้งขอความรวมมือในการทําวิจัยกับกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได จากการตอบ
แบบสอบถาม ท้ังหมดมาทําการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลทั่วไปนํามาวิเคราะหหาคารอยละและนําเสนอในรูปตารางและการบรรยาย
2. ขอมูลจากการแบบสอบถามประเมินตนเองเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค ,การรับรูถึงประโยชนและ

ปองกันโรค, การรับรูตออุปสรรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานควบคุมโรค ติดเช้ือไวรัส  โคโรนา 2019 นํามา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย โดยคิดคาคะแนนเปน 5 ระดับ 

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูประโยชนของการ
ปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กับ
พฤติกรรมการปองตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Pearson’s Product moment Correlation Coefficient) 

5. ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ทําการศกึษาในคร้ังนี้ เปนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์เขตนครปฐมจํานวน 22 คน 

ชุมชนวัดปุรณาวาสเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 7 คน และชุมชนหนาพุทธมณฑลเขตนครปฐม จํานวน 6 คน พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 91.4)  อายุอยูในชวง 65-78 ป (รอยละ 62.9) จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา 
(รอยละ 57.1) มีอายุการทาํงานเปน อสส/อสม อยูในชวง 10-20 ป (รอยละ 54.3) มีโรคประจําตัว (รอยละ 68.6) และมีภาวะ
สุขภาพดีและปานกลางคิดเปนรอยละ 28.6 
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กลุมตัวอยางมีการรับรูและพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับปานกลาง (  =70.82, 

SD = 15.16) มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (  =15.89, SD = 5.33) และการรับรูอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (  =13.17, SD = 6.22) อยูในระดับนอย และการรับรูประโยชนของการ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับนอยที่สุด (  =26.91, SD = 12.34)  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 

การรับรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 

Mean Std. 
Deviation 

ระดับ 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 15.89 5.33 นอย 

การรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 26.91 12.34 นอยที่สุด 
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัตตินเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 13.17 6.22 นอย 

พฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 70.82 15.16 ปานกลาง 

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูประโยชนของการ
ปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กับ
พฤติกรรมการปองกันตนเองจาการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวาการรับรูพฤติกรรมการปองกันตนเองเก่ียวกับโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (r = 0.78, p-value <0.01) การรับรูถึงประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (r = 0.89, p-value 

<0.01) และการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (r = 0.78, p-value <0.01) 
ดังตารางที ่2 

ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค กับ 
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ตัวแปร r p-value 
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .78 .00 

การรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .89 .00 

การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .78 .00 

6. อภปิรายผล
6.1 พฤติกรรมการการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
กลุมตัวอยางมีการรับรูและพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับปานกลาง ทัง้นี้อาจเนื่องจาก

การรับรูขาวสารไมเพียงพอและเปนการระบาดครั้งแรกของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตจากการศึกษาของกิตติพร เนาว
สุวรรณ นภา สิงหวีระธรรม และนวพร ดําสงสวัสดิ์ (2563) พบวา อสส/อสม มีพฤติกรรมการปองกันตนเองอยูในระดับสูง จาก
มาตรการปดเมืองการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ นภชา สิงห
วีรธรรม วัชรพล วิวรรศน เถาวพันธ กิตติพร เนาวสุวรรณ เฉลิมชัย เพาะบุญ และสุทธิศักดิ์ สุริรักษ (2563) ที่พบวาทันตาภิบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการศึกษาของภัคณัฐ วีรขจร โชคชัย ขวัญพิชิต กิตติพร เนาวสุวรรณ และ นภชา สิงหวีรธรรม 
(2563) ที่ศึกษาในกําลังพลท่ีปฏิบัติงานสายแพทย ศูนยอํานวยการแพทย จังหวัดชายแดนภาคใต ทีม่ีการรับรูและพฤติกรรมการ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับระดับมากท่ีสุด จากการท่ีไดรับการเตรียมความพรอมและความรูในหนวยงาน 
เกี่ยวกับการปองกันตัวเองสําหรับการปองกันโรคติดเช้ือจากการปฏิบัติงานประจํา  
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6.2 การรับรูโอกาสเส่ียงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กลุมตัวอยางมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเน่ืองจากไดรับขอมูล

ขาวสารโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไมเพียงพอ อีกทั้งยังเปนการระบาดครั้งแรกและพบผูติดเชื้อในประเทศมีจํานวนนอย จึง
ไมเกิดความตระหนักถึงโอกาสเสีย่งตอการติดเช้ือ แตเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ กิตติพร เนาวสุวรรณ และคณะ (2563) 
และการศึกษาของภัคณัฐ วีรขจร และคณะ (2563)  พบวา อสส/อสม. และกําลังพลที่ปฏิบัติงานสายแพทย มีการรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับมากทีสุด เนื่องจากชวงเกิดการระบาดในประเทศไทย รัฐบาลไดออกพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 15) ซึ่งหามเขาพื้นเสี่ยง การปดสถานท่ีเสี่ยงตอการติดตอ
โรค การปดชองทางเขามาราชอาณาจักร การขามเขตพื้นท่ี จังหวัด อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดการภาวะระบาดของ
โรคโควิด 19 โดยมีมาตรการการปองกันโรค ตลอดจนการใหคําแนะนําการปฏิบัติของบุคคลแตละวัย  แตละกลุมโรค อีก
ทั้งอสม/อสม. มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน  

6.3 การรับรูประโยชนของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กลุมตัวอยางมีการรับรูถึงประโยชนของการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนอสม/อสม. ที่มีบทบาทในการดําเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยการให
ความรูและวิธีการปองกันการแพรกระจายเช้ือ จึงสงผลใหมีการรับรูถึงประโยชนของการปองกันการติดเช้ือ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของวิญญทัญู บุญทัน พัชราภรณ ไหวคิด และวิภาพร สรอยแสง (2563) ที่พบวาผูสูงอายุมีการรับรูประโยชนของ
การปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับสูง คือ การที่ตนเองไมติดเช้ือและไมเสี่ยงตอการเสียชีวิตจากการติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา สงผลใหผูสูงอายุสามารถปฏิบัติตามแนวทางปองกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

6.4 การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กลุมตัวอยางมีการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับนอย ทั้งนี้

เนื่องจาก อสส/อสม รับรูวาการมีพฤติกรรมการปองกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน การสวมหนากากอนามัย การ
ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล การไมไปในสถานท่ีที่แออัด จะทําใหไมเกิดการติดเช้ือได สอดคลองกับการ ศึกษาของวิญญทัญู 
บุญทัน และคณะ (2563) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีมุมมองตอสุขภาพวายังคงแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว และมีรายไดเพียงพอตอ
รายจาย จะรับรูวาไมไดมีอุปสรรคตอการปองกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เชน การสวมหนากากอนามัย การใช
สบูลางมือ เปนตน 

6.5. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 การรับรูประโยชน
ของการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
กับพฤติกรรมการปองการกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

การรับรูพฤติกรรมการปองกันตนเองเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แสดงใหเห็นวา อสส/อสม ตระหนักถึงความสําคัญในการมีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน การสวมหนากากอนามัย การลางมือดวยเจลแอลกอฮอล การไมไปในสถานท่ี
ที่แออัด เปนตน ทําใหไมเกิดความเสี่ยงตอการติดเช้ือได สอดคลองกับการศึกษาของวิญญทัญู บุญทัน และคณะ (2563) 
และนภชา สิงหวีรธรรม (2563)  ที่พบวาผูสูงอายุ และทันตาภิบาล มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือ ทําใหแสวงหาความรู
และมีพฤติกรรมในกันปองกันตนเอง เชน การสวมหนากากอนามัย การใชสบูลางมือ หนากากบังหนา เปนตน  

การรับรูพฤติกรรมการปองกันตนเองเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ
การรับรูถึงประโยชนของการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แสดงใหเห็นวา อสส/อสม มีการรับรูประโยชนในการ
ปองกันการติดเช้ือจากการมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ เชน การใสหนากากอนามัย การเวนระยะหาง การรับประทาน
อาหารปรุงสุกใหม เปนตน จะสงประโยชนตอตนเอง คือไมเกิดการติดเช้ือ สอดคลองกับการศึกษาของนภชา สิงหวีรธรรม 
(2563) ที่พบวาผูสูงอายุสามารถรับรูประโยชนจากการปฏิบัติตามแนวทางปองกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 

(โควิด 19) คือ การที่ตนเองไมติดเช้ือ 
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การรับรูพฤติกรรมการปองกันตนเองเก่ียวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับ
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แสดงใหเห็นวา อสส/อสม รับรูวาการที่ไมมีอุปกรณ
ในการปองกันตนเอง เชน หนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล เปนตน ทําใหขัดขวางพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือ ซึ่งเปน
ปจจัยสงเสริมใหเกิดการติดเชื้อได สอดคลองกับการศึกษาของของนภชา สิงหวีรธรรม (2563) ที่พบวาการรับรูอุปสรรคในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สงผลตอพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อ 
7. ขอเสนอแนะ

นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการนําเสนอใหผูบริหารไดเห็นความสําคัญ และจัดทําโครงการเพ่ือ
แกไขปญหา  

ผูศึกษาขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่งผลการศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูล
พื้นฐาน ในการออกแบบโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

1) หนวยบริการดานสุขภาพ ควรมีชองทางใหผูรับบริการ/ผูที่มีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการออกแบบและระบุ
ชองทางการสื่อสารขอมูล และเผยแพรขอมูลสุขภาพสูชุมชน โดยเนนการเขาถึง และเขาใจไดงาย รวมถึงชวยตัดสินใจและ
สามารถนําไปใชไดจริง  

2) หนวยบริการดานสุขภาพ ความใหขอมูลและเพิ่มโอกาสใหผูรบับริการไดโตตอบซักถามเปนหนาที่ของบุคลากรทาง
การแพทย ไมวาจะเปนแพทยพยาบาล เภสัชกร ที่ตองใหขอมูลที่ถูกตองกับผูรับบริการเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหผูรับบริการได
รูจักคิดตัดสินใจและสื่อสารออกไปไดถูกตอง       

3) อสส/อสม ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องในการเผยแพรและรณรงคเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ในการปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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บทคัดยอ  

         วัตถุประสงคของการวิจัยเชิงพรรณนาน้ีเพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราในนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง  

และศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 ที่ลงทะเบียน 

เรียนในภาคเรียนที่1/2563 คัดเลือกโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน จํานวน 286 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบงเปน 4 

สวน 1) ปจจัยภายในตัวบุคคล 2) ปจจัยภายนอกตัวบุคคล  3) สมรรถนะแหงตน 4) แบบประเมินภาวะซึมเศราใน วัยรุน ตรวจ 

สอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคา IOC สวนท่ี 3 และ 4 = 0.97และ 0.89, ตามลําดับ ทดลองใชในกลุมนักศึกษาท่ีมี 
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน ไดคาความเช่ือมั่นในสวนที่ 3 และ 4 = 0.89 และ 0.85 วิเคราะหขอมูลดวย 

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวน 

ใหญมีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงรอยละ 57.7 ภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึง ปานกลางรอยละ 17.2 และไมมีภาวะซึมเศรา 
รอยละ 25.2 ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ไดแก สมรรถนะแหงตน 

(r= -0.367) ความสัมพันธกับครอบครัว (r=0.253)  สรุปและขอเสนอแนะ. 1) ควรมีการคัดกรองภาวะซึมเศราและประเมิน
สมรรถนะแหงของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาเพื่อเปนขอมูลสหรับอาจารยที่ปรึกษาในในการดูแลและชวยเหลือนักศึกษาไดอยาง
เหมาะสมตอเนื่อง  2) จัดกิจกรรมที่สงเสริมสมรรถนะแหงตนเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง พรอมที่จะเผชิญกับสถานการณ
ตางๆ และสามารถจัดการกับตนเองทั้งในดานการเรียนและการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม 

คาํสําคัญ : ภาวะซึมเศรา, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยเอกชน 
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Abstract  

The purpose of descriptive research were to study the prevalence of depression among the 

students in a private university  and to study factors related to depression. The sample were 286 students of 

the 1st-4th year who enrolled in the first semester of academic year 2020. Which selected by multistage 

sampling.. The questionnaires included 4 parts; 1) Intrapersonal factors, 2) Inter personal factors 3) self-efficacy 

and ) CES-D questionnaires. It was validated by 3 experts; IOC of part 3 and 4 were =9 7  แล ะ  0 . 8 9 . The 

reliability was test with 25 students, which were at   and 0.85.  The descriptive statistics were used to analyze 

data including the Pearson’s correlation The results was found that 57.7 %, of the sample were at the severe 

depression, 17.1% was at mild to moderate depression and 25.2 %. did not have depression. Self-efficacy 

and family commitment were related to depression with statistical significant at .05 level ( r= -0.38 and 0.25 

respectively). Other factors did not relate with depression. Conclusion and recommendations: The researchers 

suggests that 1) Depression screening and self-efficacy assessment should be performed for each student at 

the beginning to provide information for advisor to take care and help students appropriately and 

continuously 2) Activities that promote self-efficacy should be organized to build self-confidence, ready to 

coping any situation and be able to manage themselves in term of studying and living appropriately. 

Keywords : Depression , Student, private university  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1158 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1. บทนํา
ภาวะซึมเศราเปนปญหาที่กําลังทวีความรุนแรงข้ึนในทุกประเทศท่ัวโลก  องคการอนามัยโลกระบุวาป ค.ศ. 2020 

โรคซึม เศราจะเปนโรคที่กอใหเกิดอัตราการเจ็บปวยและอัตราการตายสูงเปนอันดับสองรองจากโรคหัวใจ  (WHO, 2016) 

จากรายงาน สถานการณทั่วไปของโรคซึมเศราในประเทศไทยประจําป 2560 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขพบวา 
วัยรุนไทยอายุ 10-19 ปมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคซึมเศราถึงรอยละ 44 และมีอัตราการปวยดวยโรคซึมเศรารอยละ 18 

(Department of Mental Health, 2017) 

ภาวะซึมเศราเปนอารมณดานลบตอรางกาย จิตใจแ ละสังคมของบุคคล เปนอาการท่ีเกิดจากการท่ีบุคคลไมสามารถ 

ปรับตัวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น เชน สภาวะกดดัน ความเครียด การสูญเสียดานตางๆ สงผลกระทบตอบุคคลทําใหเกิดภาวะ 
ซึมเศรา  ซึ่งมีตั้งแตระดับเล็กนอย จนถึงระดับรุนแรง เชน ไมสามารถทํางานหรือเรียนไดดีเหมือนเดิม งานไมมีคุณภาพ ขาดสมาธิ 
ขาดแรงจูงใจในการอานหนังสือหรือต้ังใจเรียน ผลการเรียนลดลง ถาไมไดรับการดูแลภาวะซึมเศราจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ บางราย 

มีความตองการทํารายตนเอง มีความคิดฆาตัวตาย เนื่องจากไมสามารถทนกับสภาวะกดดันที่ประสบอยู นอกจากน้ียังพบวาวัยรุน 

ที่มีภาวะซึมเศรามีแนวโนมเปนโรคซึมเศราในผูใหญมากขึ้น ภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอวัยรุนทั้งดานรางกาย จิตใจ 

และสังคม ทําใหรางกายออนเพลีย ไมมีแรง จิตใจเศราหมอง มองโลกในแงราย รูสึกวาตนเองไรคา ไมสนใจสิ่งแวดลอม แยกตัว 
ออกจากกลุม การเผชิญกับปญหาไมเหมาะสม สงผลตอสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน และการปรับตัว หากไมไดรับการชวยเหลือจะนํา 
ไปสูการเจ็บปวยดวยโรคซึมเศราและอาจจะนําไปสูการฆาตัวตายได  (Prayoonsri Srijan, Phuangphet Kaesornsamut, 

Wareerat Thanoi 2560)  ผลกระทบของภาวะซึมเศราดังกลาวทําใหบุคลากรดานสุขภาพจิตและจิตเวช ใหความสนใจ ในภาวะ 

ซึมเศรา ปจจัยที่เกี่ยวของ การชวยเหลือดูแลและการปองกันภาวะซึมเศรา ในประชากรทุกชวงวัย โดยเฉพาะวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่ 
เปลี่ยนผานจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ เปนวัยที่ตองปรับตัวอยางมาก ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมน วัยรุนเปนวัยที่มีอารมณ 
รุนแรง มีความคิดและอารมณที่ไมมั่นคงบางคร้ังขาดการยั้งคิด เกิดความเครียดและเกิดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศราได  

ภาวะซึมเศราในนักศึกษาเปนปญหาทางสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นไดบอยในนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา  

(Davies, Morriss, & Glazebrook, 2014) สาเหตุที่เกิดมาจากหลายปจจัยทั้งดานความเครยีดในการเรียนและการใชชีวิตตามลาํพงั 
(Islam, Low, Tong, Yuen, & Abdullah, 2018) หากนักศึกษาท่ีมีภาวะซึมเศราไมไดรับการดูแลชวยเหลือที่ทันถวงที อาจสงผล 

กระทบตอนักศึกษาในดานศักยภาพการเรียน และผลการเรียน ปฏิสัมพันธกับสังคม ตลอดจนผลกระทบตอภาวการณไมมีงานทํา 
ในอนาคต (Davies et al., 2014) ภาวะซึมเศราในนักศึกษานํามาซึ่งการเจ็บปวยทางดานรางกายและจิตใจ  ยิ่งกวานั้น 

คือมีโอกาสในการฆาตัวตายสําเร็จสูง (พิชัย อิฏฐสกุล และศิริไชย หงสสงวนศรี, 2558) 

ปจจัยที่เปนสาเหตุของภาวะซึมเศราในวัยรุน มีทั้งปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก  เพศ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน การรับรู
สมรรถนะแหงตน  และความรูสึกมีคณคาในตนเอง  สวนปจจัยภายนอกตัวบุคคล  ไดแก สัมพันธภาพกับบิดามารดา 
ความสัมพันธ กับ เพื่ อน  ดั งผลการวิจั ยของ  Prayoonsri Srijan, et al. (2560) พบว าความรู สึก  มีคุณค า ในตนเองมี  

ความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา ของวัยรุนในสถานสงเคราะห  การศึกษาของ Rezayat  & Dehgannayeri (2013) ทีพ่บวาการรับรู
สมรรถนะแหงตนมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล   การศึกษาของ Chen & Harris (2019) ก็พบวา
สัมพันธภาพในครอบครัว มีผลตอภาวะ ซึมเศรา ของวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ  ทํานองเดียวกันการศึกษาหลายเรื่องที่พบวาความผูกพัน
กับครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในวัยรุน (สุนันท เสียงเสนาะ ดวงใจ วัฒนสินธุ และภรภัทร เฮ็งอุดมทรัพย, 2560; 

ฐิตว ีแกวพรสวรรค และเบ็ญจพร ตันติสูตร, 2555)  

ปการศึกษา 2562 ศิวมล รูปงาม, ประไพศิริ ดวงสาราญ, พิชาดา พรหมเสนา, กนกพร กาญจนพัฒน, ลีลาวดี ภูผาคุณ, 
กาญจนาพร แสนประเสริฐ (2562) ไดทําการศึกษาภาวะซึมเศราของนักศึกษาในคณะวิชาหน่ึง ในมหาวิทยาลัยเอกชน แหงนี้ 
พบวานักศึกษามีภาวะซึมเศราระดับรุนแรง 28.2 ซึมเศราระดับเล็กนอยถึงปานกลาง 15.4 ซึ่งนับวาเปนอัตราที่คอนขางสูง คณะ 
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะขยายขอบเขตของการศึกษาใหครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อใหได  ขอมูลที่เปนตัวแทนสถานการณจริงของ 
มหาวิทยาลัย ที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนางานดานการใหคําปรึกษาและแนะแนว รวมท้ัง 
วางแผนในการดูแลชวยเหลือและการปองกันภาวะซึมเศราของนักศึกษาตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศกึษาความชุกของภาวะซึมเศราในนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง
2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง

3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
           ประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน  ในภาคเรียนท่ี 1/2563 ซึ่งม ี16 คณะ 
แบงออกเปน สายวิทยาศาสตรสุขภาพ 4 คณะ และกลุมทีไ่มใชสายวิทยาศาสตรสุขภาพมีจํานวน12 คณะวิชา  

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 ที่ไดจากการคัดเลือกแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) ซึ่งคณะผูวจิัย
ไดคัดเลือกโดยแยกคณะวิชาเปน 2 กลุม  

ขั้นตอนท่ี 1 กลุมแรกเปน กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา คณะสาธารณสุข 

คณะพยาบาล และคณะทันตแพทยศาตร ในกลุมนี้จับฉลาก ไดกลุมตัวอยางเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา และ
คณะพยาบาลศาสตร กลุมที่ 2 กลุมที่ไมใชสายวิทยาศาสตรสุขภาพ มีจํานวน 12 คณะ ไดแก คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร 
คณะบัญชี คณะนิเทศศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม คณะดุริยางคศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร ในกลุมน้ีจับฉลากเลือกมาเพียง 2 คณะ 
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบัญชี  

ขั้นตอนท่ี 2 คัดเลือกกลุมตัวอยางจากนักศึกษาแตละคณะท้ัง 4 ช้ันป จํานวน 1,450 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตร ยามาเน (Yamane, 1970) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 299  

ขั้นตอนท่ี 3 ทําจดหมายถึงคณะวขิาท่ีถูกเลือกเพ่ือขอรายช่ือนักศึกษาป 1 – 4 ของแตคณะนํามาทําการสุมดวยวิธีสุม
แบบมีระบบ (Systematic Random sampling) ตามสดสวนของนักศึกษาแตละคณะและแตละช้ันปจนครบจํานวน 299 คน 

ไดนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร 72 คน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 82 คน คณะบัญช ี62 คน และคณะ
วิศวดรรมศาสตร 83 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
          เครื่องมือท่ีใชวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมลู 4 สวน  

สวนที่1 ขอมูลภายในตวับุคคล  ผูวิจัยสรางข้ึนเอง ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ ไดแก อาย ุเพศ ระดับช้ันเรียน  

ผลการเรียน (GPA) ที่พักอาศัย รายไดทีไ่ดรับตอเดือน    

สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยภายนอกตัวบุคคล ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวยขอคําถาม 7 ขอ ไดแก ระดับการ 
ศึกษาของบิดา มารดา สถานภาพสมรสของบิดามารดา จํานวนสมาชิกในครอบครัว การสูญเสียบุคคลใกลชิด สัมพันธภาพกับ 

บิดามารดา สัมพันธภาพกับเพื่อน (ใชแบบวัด Visual analog คะแนน 1-10)  

         สวนที่ 3 การรับรูสมรรถนะแหงตน ใชแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 4 

ระดับ มากทีสุ่ดมาก นอย และนอยที่สุด เปนขอความมเชิงบวกทั้งหมด 10 ขอใหคะแนน 1-4 คะแนนรวม 40 คะแนน   
         สวนท่ี 4  แบบประเมินภาวะซึมเศราในวัยรุน  Centre for Epidemiologic Studies-Depression Scale 

(CES-D) เปนแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข,2538: 11) ที่ใชสําหรับบุคคลประเมินตน 

เอง เมื่อรูสึกวามีความรูสึกเหลานี้คงอยูเปนระยะเวลานาน  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประมาณคา 4 ระดับ 

ตามความถ่ีของเหตุการณท่ีเกิดขึ้นหรืออาการ หรือความคิดเห็นและความรูสึกของผูตอบในรอบสัปดาหท่ีผานมา ไดแก ไมเคย 

(0-1วัน) นานๆครั้ง (1-2วัน) บอยๆ (3-4วัน) ตลอดเวลา (5-7วัน) จํานวน 20 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี ้ 

ระดับความคิดเห็น / พฤติกรรม เกณฑการใหคะแนน 
ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

   ไมเคย 0 3 

   นานๆคร้ัง 1 2 
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ระดับความคิดเห็น / พฤติกรรม เกณฑการใหคะแนน 
ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

   บอย ๆ 2 1 

   ตลอดเวลา  3 0 

      คะแนนอยูระหวาง 0 – 60 คะแนน การแปลความหมายของคะแนน คะแนน 0-16 หมายถึงไมมีภาวะซมึเศรา  
คะแนน 17-20 หมายถึง มีภาวะซมึเศราเล็กนอยถึงปานกลาง  คะแนน 21 ขึ้นไป หมายถึง มีภาวะซึมเศรารุนแรง 

        การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
       โครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

และผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน ไดแก การเขารวมการวิจัยครั้งน้ีเปนไปดวยความสมัครใจโดยใหกลุมตัวอยาง 
เปนผูตัดสินใจดวยตนเองในการเขารวมการวิจัย และแจงใหทราบวาเมื่อรวมเขาโครงการวิจัยแลว หากกลุมตัวอยางตองการออก 

จากการวิจัยสามารถกระทําไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใดๆ และขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจะถือเปนความลับ การนําเสนอ
ขอมูลจะไมระบุชื่อหรือท่ีอยูของกลุมตัวอยาง และจะนําไปใชในประโยชนทางวิชาการเทาน้ัน  

    วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
        หลังจากท่ีโครงการวิจัยไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจยัของคณะพยาบาลศาสตรผูวิจยันําหนังสือขอ 

อนุญาตเก็บขอมลูวิจัยจาก 4 คณะ ไดแก ทําจดหมายถึงกลุมตัวอยางเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจยั รายละเอียดโครงการวิจัย 

ระยะเวลาวิธีการเก็บขอมลู และประโยชนที่คาดวาจะไดรบั ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมลูดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามที ่
เตรียมมาใหกับกลุมตัวอยางทั้ง 4 จํานวน 299 คน และขอรับกลับภายใน 1 สัปดาห ไดขอมูลกลับคืน จํานวน 286 ฉบับ คิดเปน
อัตราการตอบกลับรอยละ 95.7 ตรวจสอบความสมบรูณของขอมูลสามารถใชไดทั้งหมด 

     การวิเคราะหขอมูล  
     การวิเคราะหขอมลูใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใช ไดแกสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิตเิชิงอนุมาน ไดแก สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน การแปลผลระดับความสัมพันธ ใชตาม 

Burn & Grove (2005) โดยมีเกณฑดังนี้ r=0 ไมมีความสัมพันธ, r 1.0-0.29 มีความสัมพันธ ระดบัต่ํา r=0.30–0.50  

มีความสมัพันธ ระดบัปานกลาง r  0.50 มีความสัมพันธระดับสูง  
4. ผลการวิจัย

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 84.0 เปนนักศึกษา
ระดับ ช้ันป 1 รอยละ 56.0 อายุอยูระหวาง 18-20 ป รายไดที่ไดรับจากครอบครัวระหวางเดือนละ 3,000-10,000 บาท
สัมพันธภาพกับบิดามารดาและเพ่ือนอยูในระดับดีรอยละ 96.0 มีการสูญเสียบุคคลใกลชิดรอยละ 16.0 การศึกษาของบิดา-
มารดาอยูในระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 56.0) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา (รอยละ 24.0)  ระดับปริญญาตรีและสูงกวา 
(รอยละ 12.0) สถานภาพสมรสของบิดามารดาสวนใหญเปนสถานะภาพสมรสคู (รอยละ 72.0) แยกกันอยูและหยารางรอยละ 

20.0 บิดาหรือมารดาเสียชีวิตรอยละ 4.0  

2. ความชุกของภาวะซึมเศรา  คะแนนภาวะซมึเศราของนักศึกษาอยูระหวาง 1-51 คาเฉลี่ยภาวะซมึเศราโดยรวม=

20.7  8.4 เมื่อแบงระดับคะแนนตามระดับความรุนแรง พบวา กลุมตัวอยางมากกวาสองในสามมีภาวะซึมเศราระดับรุนแรง 
มากที่สุดรอยละ 57.7 ภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึงปานกลางรอยละ 17.1 และประมาณหนึ่งในสี่ไมมีภาวะซมึเศรา   
ตารางที ่1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับภาวะซึมเศรา (n = 286) 

ระดับภาวะซึมเศรา จํานวน รอยละ 
  ไมมีภาวะซึมเศรา  72 25.2 

 ภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึงปานกลาง 49 17.1 

  ภาวะซึมเศราระดับรุนแรง 165 57.7 
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3. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกตัวบุคคลกับภาวะซึมเศรา ปจจัยที่มีความสมัพันธกับ
ภาวะซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ไดแก สมรรถนะแหงตนมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในทิศทางลบอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r= -0.37) และสัมพันธภาพกับครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในทิศทางบวกอยางมีนัย 

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.25) สวนปจจัยอื่นไมมีความสมัพันธกับภาวะซึมเศรา ดังตารางที่ 2  

ตารางที ่2 ความสัมพันธระหวางปจจัยปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกตัวบุคคลและภาวะซึมเศรา (n=286) 

* มีนัยสาํคัญที่ระดับ .05,   **มีนยัสําคัญที่ระดับ .01,  NS = Non significant

6. การอภิปรายและขอเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีภาวะซึมเศราในระดับรุนแรงถึงรอยละ 57.7  ซึ่งนับวาเปน อัตราที่สูงเมื่อเทียบ

กับการศึกษาของ Naruemon Samarksavee & Sopin Sangon. (2015) ที่พบวานักศึกษาพยาบาล 4 ช้ันปในมหาวิทยาลัย 

แหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครมีภาวะซึมเศราเพียงรอยละ 12.19 การศึกษาของ ดวงใจ วัฒนสินธุ, สิริพิมพ ชูปาน และภาคิณี 
เดชชัยยศ. (2562) ก็พบวานักศึกษามีภาวะซึมศราโดยรวมรอยละ 32และมีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงเพียงรอยละ 14 การศึกษา 
ของสุกัญญา รักษขจีกุล (2556) พบความชุกของภาวะซึมเศราในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรรอยละ 24.0 (2562)) ลาสุดปการ 
ศึกษา 2562 ศิวมล รูปงาม และคณะ (2562) ศึกษาในคณะวิชาหนึ่งในสถาบันแหงเดียวกันนี ้พบอัตราชุกของภาวะซึมเศราเพียง 
รอยละ 28.2 ทั้งน้ีอาจมีผลสืบเนื่องจากปการศึกษา 2563 เปนปทีมีปจจัยภายนอกโดยเฉพาะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ทําใหนักศึกษาบางสวนไมสามารถกลับเขาช้ันเรียนไดตามปกติ บางสวนผูปกครองถูกพักงานรายไดลดลง การใช 
ชีวิตทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอกมีขอจํากัดโดยฉพาะเร่ืองกวรเวนระยะหาง การจํากัดกิจกรรมการรวมตัวในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ผลการศึกษาน้ีแสดงถึงสถานการณของปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษาที่ควรไดรับการดูแลอยางใกลชิด ทั้งนี้เพราะ 

ภาวะซึมเศราที่เกิดข้ึนจะสงผลตอสุขภาวะทั้งทางรางกายและจิตใจ และสงผลผลกระทบตอการเรียน นักศึกษาท่ีมีภาวะซึมเศรา 
มักจะมีความวิตกกังวล รูสึกโดดเดี่ยว เศรา เหนื่อยลา รูสึกไมมีความสุข รูสึกยากลําบากในการทํากระทําสิ่งตางๆ มีความคิดตอ 

ตนเองในแงลบ รูสึกตนเองไรคา การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นลดลง และมีพฤติกรรมแยกตัว หากภาวะซึมเศราน้ีเกิดบอยคร้ังและ 

คงอยูนานอาจพัฒนาเปนโรคซึมเศราและฆาตัวตายไดในที่สุด   (พิชัย อิฏฐสกุลและศิริไชย หงษสงวนศรี, 2558) สถาบันการ 
ศึกษา มีบทบาทสําคัญในสงเสริมและปองกันภาวะซึมเศราของนักศึกษาโดยนําหลักการสรางเสริมสุขภาพของ  Ottawa 

Charter มาใชในการดําเนินการ (Parichart Meuangkhwa, et al., 2021) 

2. ปจจัยที่สมัพันธกับภาวะซึมเศรา.
2.1 ปจจัยภายในคนเอง: สมรรถนะแหงตน
ผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับแนวคิดของแบนบูรา (Bandura) ท่ีเช่ือหากบุคคลมีความการรับรูสมรรถนะแหงตนใน

ทิศทางบวกคือเช่ือวาตนเองสามารถกระทํากิจกรรมใดๆท่ีตั้งใจไวใหสําเร็จ บุคคลนั้นจะพยายามระทําพฤติกรรม เพื่อใหบรรลุ 
ตามเปาหมายที่ตนไดกําหนดไว แตหากบุคคลมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในทางลบ  บุคคลจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้น 

ไดยาก ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีสมรรถนะแหงตนมีความสัมพันธในทางลบแสดงวา นักศึกษาท่ีมีสมรรถนะแหงตนต่ํา มีโอกาสเกิด 

ภาวะซึมเศราไดมากกวานักศึกษาท่ีมีสมรรถนะแหงตนสูง ทั้งนี้เนื่องจากอารมณ ซึมเศราเกิดจากการท่ีบุคคลรูสึกตนเองไมมี 
ความสามารถ ไรอํานาจ โดยเฉพาะวัยรุน หากรับรูความสามารถตนเองในทางลบ  ทํางานไมมีประสิทธิภาพ มีแนวโนมที่จะ 

รวม 286 100.0 

ตัวแปร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) p-value ระดับความสัมพันธ 
   อายุ 0.15 0.8 NS 

   คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA)  0.01 0.91 NS 

   สมรรถนะแหงตน   - 0.37** 0.00 ปานกลาง 
   สัมพันธภาพกับบิดามารดา    0.26** 0.00 ต่ํา 
   สัมพันธภาพกับเพ่ือน 0.09 0.14 NS 
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โทษตนเองเม่ือเกิดขอผิดพลาดตาง ๆ ยิ่งทําใหความรูสึกคุณคาตอตนเองลดตํ่าลงไปอีก สงผลใหเกิดภาวะซึมเศรา ตามมา 
(นุชนารถ แกวมาตร 2556) ผลการศึกษาน้ี สอดคลองกับการศึกษาของ Rezayat  & Dehgannayeri (2013) ที่พบวาการรับรู
สมรรถนะแหงตนมีความสัมพันธในทิศทางลบกับภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล  ทํานองเดียวกันกับการศึกษาของ 
Prayoonsri Srijan, et al. (2563) และการศึกษาของ นุชนารถ แกวมาตร และคณะ (2554) ที่พบวาความรูสึกมีคุณคาตอ 

ตนเองมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศราของน ักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2.2 ปจจัยภายนอกตน: สัมพันธภาพกับบิดามารดา  
ปจจัยดานครอบครัวโดยเฉพาะสัมพันธภาพกับบิดามารดามีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษา  ประเด็นนี้ 

อธิบายไดวาครอบครัวมีหนาที่สําคัญในการหนาที่สําคัญตอวัยรุนในการใหความรักแความเขาใจ รับฟงและยอมรับความคิดเห็น 

สามารถพูดคุยกันไดในทุกเรื่อง มีความเปนประชาธิปไตย หากในครอบครัวมีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย โดยใหวัยรุน 

มีสวนในการแสดงความคิดเห็น จะสงผลใหเกิดบุคลิกภาพทางสังคมที่ดี เห็นคุณคาในตนเอง และมีทักษะชีวิตที่ดีในสังคม 

(วิณารัตน สุขดีและคณะ อางใน ศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ (2563) การท่ีสมาชิกในครอบครัวอยูพรอมหนา มีเวลาใหครอบครัว 
มีความรักความอบอุน ความหวงใยเอาใจใส ความเอ้ืออาทรตอกันอยูเสมอนับเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหครอบครัวมีความเขมแข็ง 
และสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ในทางตรงขามหากครอบครัวมีความสัมพันธภาพไมดีตอกันจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาตางๆ รวมถึงปญหาการกระทําผิดทางกฎหมายในอนาคต ความสัมพันธในครอบครัวที่ดีสามารถลดผลกระทบจากปญหา 
ตางๆ ทั้งภายในครอบครัวและปญหาทางสังคม ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยของสุนันท เสียงเสนาะ ดวงใจ วัฒนสินธุ 
และภรภัทร เฮ็งอุดมทรัพย (2560) การศึกษาของ ฐิตวี แกวพรสวรรค และเบ็ญจพร ตันติสูตร (2555) และการศึกษาของ 
Chen, & Harris, (2019) ทีพ่บวาสัมพันธภาพในครอบครัวมีผลตอภาวะซึมเศราของวัยรุนจนถึงวัยผูใหญ  
7. สรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาครั้งน้ีพบวา นักศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนสวนใหญมีภาวะซึมเศรารอยละ 74.8 รอยละ 57.7  ซึมเศราใน 

ระดับรุนแรงและภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึงปานกลางรอยละ 25.2  ผลการศึกษาครั้งนี้นําไปสูการพัฒนานักศึกษา ดังนี ้
1) ควรมีการคัดกรองภาวะซึมเศราของนักศึกษาและประเมินการรับรูสมรรถนะตนเองต้ังแตระยะแรกเขา เพื่อใชเปน

ขอมูลสําหรับอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษานักศึกษาและใหการชวยเหลือเหมาะสมอยางตอเนือ่ง  
2) ควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสมรรถนะตนเองของนกศึกษา เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท่ีจะเผชิญกับ

สถานการณตางๆ และสามารถจัดการกับตนเองท้ังในดานการเรียนและการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  
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พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผานโมบายแอปพลิเคชัน ในชวงเกิด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล

อณิตยา เหมนแกว1 , ปทมา หองแซง2 , สิทธิสมบูรณ ภูครองนา3 , สุไมยา หัดบิลแหม4 ,อารีนา โตะสา5,               

ธันยพร บุญชวย6 และ จีรภา กาญจนโกเมศ7* 
1-6 นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

7สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email jeerapakarn@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเค
ชันในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ของนักศึกษาพยาบาล เปนการวิจัยเชิงสำรวจ เครื ่องมือวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน 

และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน มีคาเชื่อมั่นเทากับ 0.86 

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จำนวน 206 ราย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 18-23 ป  สวนใหญมีคาดัชนีมวลกายอยูระหวาง 
18.5-22.99 kg/m2  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 5,000 บาท ทำการสั่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา 12.00-16.00 น. 

และแอปพลิเคชันที่ใชบอยที่สุด 3 อันดับแรกไดแก  Food Panda รองลงมาคือ 7-Delivery และ Grab food ตามลำดับ 

พฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันเมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดาน พบวา กลุม

ตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุดที่ระดับมาก (  = 4.14, S.D. = 0.70) รองลงมาเปนปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมที่ระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.84) ปจจัยดานกายภาพที่ระดับมาก (  = 4.03, S.D. = 0.68) และสุดทาย

ปจจัยดานการสั่งซื้อท่ีระดับปานกลาง (  = 3.35, S.D. = 1.07) 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจ บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
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Decision-making behavior of food delivery service via mobile application 
during COVID - 19 pandemic among nursing students 

Anittaya Menkaew1, Pattama Hongsaeng2, Sittisomboon Pookrongna 3,  

Sumaiya Hatbinmae 4, Areena Tohsa 5, Tanyaporn Boonchuay 6 and  

Jeerapa Karnchanakomate7* 

Nursing student, Faculty of Nursing, Surat Thani Rajabhat University 

*corresponding author: email jeerapakarn@gmail.com

Abstract 
This research aimed to study the behavior of decision-making to use the food delivery service via 

mobile application during COVID - 19 pandemic among nursing students as a survey research. Instruments 

consisted of the demographic questionnaire, decision questionnaire to use food delivery service via mobile 

application and a questionnaire on the behavior of decision-making to use food delivery service via mobile 

application with the reliability of 0.86. The sample consisted of 206 1st - 4th year nursing students, Surat 

Thani Rajabhat University. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, average and 

standard deviation.  

  The results showed that most of the samples were female, aged between 18-23, and the majority 

had a BMI between 18.5-22.99. kg/m2 and have an average monthly income of less than 5,000 baht. 
Most of them order food between 12.00-16.00 and the top 3 most frequently used applications are 

Food Panda, followed by 7-Delivery and Grab food respectively. The behavior of decision-making to use 

the food delivery service via mobile application when considering all four factors, it was found that the 

sample group put the most importance on the process factor at the high level (  = 4 . 1 4 , S.D. = 0 . 70) , 

followed by environmental factor at high level (  = 4 . 05, S.D. = 0 . 84) , physical factor at high level 

(  = 4.03, S.D. = 0.68), and finally, order factor at medium level (  = 3.35, S.D. = 1.07) 

Keywords: Decision-making behavior, Food delivery service via mobile application, COVID-19 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1166 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1. บทนำ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (coronavirus disease 2019; COVID-19) เปนโรคอุบัติใหมที่กอใหเกิด

อาการเชนเดียวกับผูปวยท่ีมีการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะแสดงอาการตั้งแตระดับความรุนแรงนอย ไดแก คัดจมูก 

เจ็บคอ ไอ และมีไข ในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการปอดอักเสบหรือหายใจลำบาก และหายใจลมเหลวซึ่งเปนเหตุให
ผูปวยเสียชีวิต (WHO, 2020)  ซึ่งโรคน้ีสามารถแพรเชื ้อจากคนสูคนไดโดยติดตอผานทางละอองฝอยจากการไอ หรือ           

จามรดกัน แลวหายใจเอาเชื้อเขาสูปอด รวมไปถึงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูติดเชื้อ โดยสถานการณของโลกในปจจุบันมีการ
แพรระบาดของโรคอยางรุนแรง จากรายงานสถานการณ COVID-19 ในประเทศไทยวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 พบผูติดเช้ือ
สะสม 88,907 ราย เสียชีวิต 486 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  ซึ่งยอดผูติดเชื้อและเสียชีวิตมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จากสถานการณ COVID-19 ที่กลาวมาขางตน กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของประชาชน  

ในประเทศแบบ “New Normal” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนในการใชชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อน  

ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน เชน การรักษาระยะหางทางสังคม การปองกันตนเองโดยการใสหนากาก การใชบริการ 
จัดสงผานทางออนไลนมากขึ้น เปนตน สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนการทำงาน การใชชีวิต การเขาสังคม รวมไปถึงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผูคนในสังคม (ศิโรจน ผลพันธิน, 2563)  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เห็นไดชัดในสังคมไทยชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 คือ พฤติกรรม 

การบริโภคอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและการบริโภคอาหาร เพื่อปองกันการรับเชื้อโรคเขาสูรางกาย จากเดิมที่เคย
ไดรับการยอมรับและปฏิบัติกันอยางแพรหลายในอดีตก็คือ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” กลายเปน “กินรอน ชอนเรา ลางมือ 

ทิ้งระยะหางกัน” (ศิโรจน ผลพันธิน, 2563) สงผลใหผูบริโภคสวนใหญเลือกท่ีจะอยูบานรับประทานอาหารและเลือกใชบริการ
สั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตของตลาดบริการจัดสงอาหาร (Delivery) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2560 มีการเติบโตอยางโดดเดนอยางเห็นไดชัด รวมถึงความตองการของผูบริโภคที่มองหาความสะดวกสบาย
และความรวดเร็ว เนื่องจากความเรงรีบของการใชชีวติโดยเฉพาะกลุมนิสิตนักศึกษา จึงทำใหหลายบริษัทที่มองเห็นโอกาสท่ีจะ
เขามาเปนตัวกลางในการรวมมือกับทางรานคา รานอาหารเขามาทำการตลาดบริการเพื่อรับสงอาหาร (Food Delivery)    

มากขึ ้น ซึ ่งบร ิการร ับส งอาหารผาน Application ได ร ับความนิยมเพราะเนื ่องจากใช ง ายผานมือถือสมารทโฟน 

ซึ่งมีผูประกอบการที่พัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ ที่บริการรับสงอาหาร ในปจจุบัน ไดแก LINE MAN, Uber Eats, Grab และ 
Food Panda เปนตน (พิมพะงา วีระโยธิน, 2560) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ชวงเกิดโรค COVID-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรม
ในการเลือกใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่เพิ ่มขึ ้น และแอปพลิเคชันที่ใชบอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก LINEMAN, 

Grab food และ Food Panda สำหรับประเภทอาหารที่สั่งมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ฟาสตฟูด อาหารตามสั่ง และ
เครื ่องดื ่ม ชวงเวลาในการสั ่งอาหารสวนใหญจะอยูในชวง 12.01-14.00 น. และผูบริโภคสวนใหญมีอายุ 20-35 ป 

(ณัธภัทร เฉลิมแดน, 2563) ปฏิเสธไมไดวาในชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 นักศึกษาพยาบาลมีพฤติกรรมการใช
บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งแอปพลิเคชันที่นักศึกษาพยาบาล 

ใหความนิยมคือ Food Panda นอกเหนือจากสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาวแลว บริบทการเรียนการสอนท่ีตอง
เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำใหตองเรงรีบในการใชชีวิต และมีขอจำกัดในการดูแลสุขภาพตนเอง บริการดังกลาว         
จึงตอบโจทยการใชชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในปจจุบัน จาการศึกษาที่ผานมาพบวา นักศึกษาพยาบาลมีระดับพฤติกรรม 

การรับประทานอาหารโดยรวมไมเหมาะสม รอยละ 30 ของนักศึกษาพยาบาลมีระดับดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑ รอยละ 11 

และมีน้ำหนักเกินจนถึงอวนรอยละ 45.5 มีปริมาณไขมันสะสมมากกวาปกติ (จงกลวรรณ มุสิกทอง  และคณะ,2553) 
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สอดคลองกับการศึกษาของณัฐธยาน ชาบัวคำ (2562) ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลมีดัชนีมวลกายต่ำกวาเกณฑรอยละ 24.3 

และมีน้ำหนักเกินจนถึงอวนรอยละ 8.9 

จากสถานการณขางตนจะเห็นไดวานักศึกษาพยาบาลสวนหนึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และมีระดับดัชนี        

มวลกายที่ไมเหมาะสม ประกอบกับยังไมพบการศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่  
ผานโมบายแอปพลิเคชัน ในชวงเกิดโรค COVID-19 ของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องดังกลาว  

เพื ่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลใหดีขึ ้น และเปนแบบอยาง         
ดานสุขภาพที่ดีในอนาคต 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลเิวอรี่ผานโมบายแอปพลเิคชันในชวงเกิดโรค COVID-19 

ของนักศึกษาพยาบาล 

3. วิธดีำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 ประชากรและกลมุตัวอยาง 
ประชากรที ่ใช ในการศึกษาคร ั ้งนี้ ค ือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ช้ันปท่ี 1-4 ปการศึกษา 2563 จำนวนท้ังหมด 425 คน คำนวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณของ TARO YAMANE 

(Yamane, 1973) เพื่อกำหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีความเช่ือมั่น 95%        

n หมายถึง ขนาดของกลุมตัวอยางหรือกลุมเปาหมาย 

N หมายถึง ขนาดของประชากร 
e หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (0.05) 

กลุมตัวอยางมีความเช่ือมั่นท่ี 95% คิดเปน 206 คน จากประชากรท้ังหมด 425 คน และคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใช
การสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดสวนของจำนวนนักศึกษาพยาบาลแตละชั้นป 

ซึ่งประกอบดวยช้ันปท่ี 1 จำนวน 52 คน ช้ันปท่ี 2 จำนวน 53 คน ช้ันปท่ี 3 จำนวน 52 คน และช้ันปท่ี 4 จำนวน 49 คน  

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปมีทั้งหมด 6 ขอไดแก เพศ น้ำหนัก สวนสูง อายุ ระดับการศึกษา รายไดของ

นักศึกษาตอเดือน  

สวนที่ 2 แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันมีจำนวน 2 ขอ ไดแก  

1) ทานมักใชชวงเวลาใดในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน 2) ทานมักสั่งอาหารแบบเดลิเวอรีผานแอป
พลิเคชันใด  
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สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันในชวงเกิด
โรค COVID-19 ซึ ่งผ ู ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model : TAM) (Mathieson et al., 2001) โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ซึ่งมีหลักเกณฑในการใชมาตรวัดตามรปูแบบของ Likert’s Scale แบงมาตรวัดออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวย
มากที่สุด (5) เห็นดวยมาก (4) เห็นดวยปานกลาง (3) เห็นดวยนอย (2) และ เห็นดวยนอยที่สุด (1) สำหรับเกณฑการแปลผล
คะแนน แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับมากที่สุด (4.50-5.00) ระดับมาก (3.50-4.49) ระดับปานกลาง (2.50-3.49) ระดับ
นอย (1.50-2.49) ระดับนอยท่ีสุด (1.00-1.49) 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่ผานโมบาย  

แอปพลิเคชัน และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  ไปให
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-

Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.92 จากนั้นนำแบบสอบถามพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบ 

เดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันไปทดลองใชกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพื่อนำมา
คำนวณหาคาความเท่ียงของแบบสอบถามดวย Cronbach’s Alpha coefficient ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.86  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน กุมภาพนัธ ถึงเดือน มีนาคม 2564 โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม
ผานทางระบบออนไลน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  

2) นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล เพื่อทำการวิเคราะหขอมูลตอไป

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. ผลการวิจัย
4.1 ขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 จำนวนนักศึกษาในแตละชั้นปมีจำนวนใกลเคียงกัน 

เกือบทั้งหมดเปนเพศหญิงรอยละ 97.6 อายุระหวาง 18-23 ป มากวาครึ่งมีดัชนีมวลกายอยูในชวง 18.5-22.99 Kg/m2              

รอยละ 51.5 รองลงมามีดัชนีมวลกายนอยกวา 18.5 Kg/m2 รอยละ 16.5 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 
5,000 บาท รอยละ 60.7  

4.2 การตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันชวงเกิดโรค COVID-19 พบวา กลุม
ตัวอยางทำการสั ่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา 12.01-16.00 น. รอยละ 47.6 รองลงมาคือชวงเวลา 16.01-20.00 น.         
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รอยละ 34.5 และแอปพลิเคชันที่ใชในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่สวนใหญคือ Food panda รอยละ 73.3 รองลงมาคือ 

7-Delivery และ Grab food รอยละ 14.1 และรอยละ 12.1 ตามลำดับ  

4.3 พฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันในชวงเกิด โรค COVID-19   

เมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดานพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุดที่ระดับมาก (  = 4.14, 

S.D. = 0.70) รองลงมาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ระดับมาก (  = 4.05, S.D. = 0.84) ปจจัยดานกายภาพที่ระดับมาก 

(  = 4.03, S.D. = 0.68) และสุดทายปจจัยดานการสั่งซ้ือที่ระดับปานกลาง (  = 3.35, S.D. = 1.07) 

เมื่อพิจารณาองคประกอบท้ัง 14 ขอ ในแตละปจจัยพบความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรกในการตัดสินใจใชบริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ ปจจัยดานกระบวนการ ในเรื่องชองทางการ

ชำระเงินที่มีความหลากหลาย (  = 4.27, S.D. = 0.69) มีขั้นตอนในการสั่งซื้ออาหารสะดวก งาย และไมยุงยาก (  = 4.20, 

S.D. = 0.68) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เมื่อเกิดสถานการณโควิด-19 จะสั่งอาหารผานโมบายแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น (  = 4.13, 

S.D. = 0.80) ปจจัยดานกระบวนการ ในเรื ่องการบริการจัดสงแบบเดลิเวอรี ่สามารถจัดส งไดตามเวลาที่แจงไวทุกครั้ง 

(  = 4.12, S.D. = 0.71) และในเรื่องระบบตรวจสอบสถานะการจัดสงแบบ Real time ที่แมนยำตรงตามความเปนจริง 

(  = 4.12, S.D. = 0.66)  

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาขอมูลการใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชัน  ชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา        

สายพันธุใหม 2019 พบวา กลุมตัวอยางทำการสั่งอาหารสวนใหญในชวงเวลา 12.01-16.00 น. รองลงมาคือชวงเวลา 
16.01-20.00 น. จะเห็นไดวาชวงเวลาดังกลาวถือเปนอาหารมื ้อหลักของนักศึกษาพยาบาลคือ มื ้อที ่ยงและมื ้อเย็น 

อาจเนื่องมาจากดวยเวลาที่จำกัดทำใหไมสะดวกในการสั่งอาหารในมื้อเชา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของณัธภัทร เฉลิมแดน 

(2563) ที่พบวาผูบริโภคมักจะสั่งอาหารชวงเวลา 12.01-14.00 น. สวนแอปพลิเคชันที่ใชในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ 
สวนใหญคือ Food panda รองลงมาคือ 7-Delivery และ Grab food ตามลำดับ ซึ่งตางจากการศึกษาที่ผานมาพบวา 
แอปพลิเคชันที่ผูบริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนิยมใชในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่คือ Line man รองลงมาคือ              

Food panda (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี,2560; ณัธภัทร เฉลิมแดน, 2563) อาจเนื่องมาจากกลไกทางตลาดของแอปพลิเคชัน 

Food panda ทีพ่ื้นที่ใหบริการเนนลูกคาตางจังหวัด สวน Line man เนนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

พฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานโมบายแอปพลิเคชันชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019  เมื่อพิจารณาปจจัยทั้ง 4 ดานพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานกระบวนการมากที่สุด 

ที่ระดับมาก รองลงมาเปนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ระดับมาก ปจจัยดานกายภาพที่ระดับมาก และสุดทายปจจัยดานการสั่งซื้อ
ที่ระดับปานกลาง  

ปจจัยดานกระบวนการพบวา นักศึกษาพยาบาลใหความสำคัญกับมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องชองทางการชำระเงิน
ที่มีความหลากหลาย ขั้นตอนในการสั่งซื้ออาหารสะดวก งาย และไมยุงยาก การบริการจัดสงแบบเดลิเวอรี่สามารถจัดสง 
ไดตามเวลาที ่แจงไวทุกครั ้ง และระบบตรวจสอบสถานะการจัดสงแบบ Real time ที ่แมนยำตรงตามความเปนจริง 
ซึ่งตอบโจทยนักศึกษาพยาบาลในปจจุบันที่มองหาความสะดวกสบายและความรวดเร็ว เนื่องมาจากความเรงรีบในการใชชีวิต 

บวกกับการดำเนินชีวิตที่ตองปรับเปลี่ยนในยุค “New Normal” ในชวงการแพรระบาดของโรค COVID-19 ที่ตองรักษา
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ระยะหางทางสังคม และลดการรวมกลมุ สอดคลองกับการศึกษาธนรัตน ศรีสำอางค (2558) พบวา การสรางทางเลือกเก่ียวกบั
ชองทางการชำระเงินท่ีมีความสะดวกตอผูบริโภค การสั่งซื้อผานระบบออนไลนสามารถตรวจสอบความกาวหนาของการสั่งซื้อ
ไดงาย และความตรงตอเวลาในการบริการจัดสงสินคา ถือวาเปนสิ่งท่ีมีผลตอการสั่งซื้ออาหารแบบเดลิเวอรี่ของผูบริโภค

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม โดยเมื่อเกิดสถานการณ COVID-19 นักศึกษาพยาบาลจะสั่งอาหารผานโมบายแอปพลิเคชัน
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการไดรับเชื้อโรค COVID-19 จึงเลือกใชการสั่งแบบอาหารแบบเดลิเวอรี่ สอดคลองกับ
งานวิจัยของเฮซุส แมนทัส (2563) พบวา ความกังวลของผูบริโภคเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 อยูในระดับสูง ผูบริโภค
สวนใหญไดเปลี่ยนแผนการซ้ือของจากการเลือกซื้อของท่ีรานคาผานแอปพลิเคชันมากข้ึน 

ปจจัยดานกายภาพ โดยการจัดประเภทอาหารเปนหมวดหมู ทำใหงายตอการสั่งซื้อและรูปภาพอาหารมีความ
สวยงาม นารับประทาน ทำใหมีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีของนักศึกษาพยาบาล 

สอดคลองกับงานวิจัยของชเนศ ลักษณพันธุภักดี (2560) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชันออนไลน
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา  รูปแบบความสนใจของผูคนสวนใหญเกิดจากความสะดวกและ   

ความสวยงาม นารับประทานของอาหารท่ีสั่ง 
ปจจัยดานการสั่งซื้อพบวา นักศึกษาพยาบาลเลือกสั่งซื้ออาหารไทยมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารฟาสตฟูด ซึ่งตาง

จากการศึกษาที่ผานมาพบวา อาหารที่ไดรับความนิยมของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือ อาหารฟาสตฟูด 

รองลงมาคือ อาหารไทย และอาหารตามสั่ง (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี, 2560; ณัธภัทร เฉลิมแดน , 2563) อาจเนื่องมาจาก
ผูบริโภคที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรงรีบ และจำกัดดวยระยะเวลามากกวาผูบรโิภค
ในตางจังหวัด ทำใหอาหารฟาสตฟูดเปนที่นิยมเนื่องจากมีความสะดวกและลดระยะเวลาในการรับประทาน 

เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 14 ขอ พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญใหความสนใจในดานกระบวนการในเรื่อง
ชองทางการชำระเงินที่มีความหลากหลายมากที่สุด เนื่องจากในชวงสถานการณโควิด-19 มีมาตรการใหเวนระยะหางและลด
การสัมผัสเชื้อโรค สงผลใหการชำระเงินผานธนบัตรอาจมีความเสี ่ยงในการสัมผัสเชื้อและการแพรกระจายของเชื้อโรค 
จากบทความวิจัยใน Journal of Hospital Infection ของ Healthcare Infection Society กลาววาเชื้อไวรัสสามารถมีชีวิต
อยูบนพื้นผิวธนบัตรไดนานที่สุด 9 วัน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2564) และในทางกลับกันนักศึกษาพยาบาลใหความสนใจ
ในเรื่องการจัดสงแบบเดลิเวอรี่สามารถจัดสงไดตามเวลาที่แจงไวทุกครั้ง และจัดสงแบบ real time ที่แมนยำตรงตามความเปน
จริงนอยที่สุด อาจเปนเพราะรูปแบบการจัดสงสวนใหญมีความตรงตอเวลาหรือคลาดเคลื่อนเล็กนอย ทำใหนักศึกษาพยาบาล
ไมเกิดความกังวล สงผลใหคะแนนในการตัดสินใจสั่งซื้อดานนี้นอยกวาดานอื่นๆ  

6. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจยัไปใช              

ผลการวิจัยพบวา ในสถานการณการเกิดโรค COVID-19 นักศึกษาพยาบาลสั่งอาหารฟาสตฟูด รองจากอาหารไทย 

เมื่อพิจารณาขอมูลในสวนของคาดัชนีมวลกายพบวา ประมาณครึ่งหนึ่งมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติ สวนอีกครึ่งหน่ึง
ผิดปกติคือ ต่ำและมากกวาเกณฑ ซึ่งอาหารฟาสตฟูดมผีลตอภาวะสุขภาพในเรื่องของการลดลงของคุณคาทางโภชนาการและ 

ความเสี่ยงสูงที่จะมีน้ำหนักเกินได ดังนั้นผูที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูลดังกลาวไปพัฒนาโปรแกรมหรือคนหาแนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพในอนาคตตอได 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป  
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1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผานโมบายแอปพลิเคชันในชวง
สถานการณ COVID-19 กับนักศึกษาในคณะอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อจะไดทราบถึงความแตกตาง 

2. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธเชิงทำนายของปจจัยตางๆกับพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ในชวงสถานการณ COVID-19 ของนักศึกษาพยาบาล เพื่อใหขอมูลวิจัยมีที่มีความชัดเจนขึ้น 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID-19 จากการใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผาน
โมบายแอปพลิเคชัน 
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ความรู ทัศนคติและพฤตกิรรมการปองกันโรคไขเลอืดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

ธนาธิป ศรีละออง1*, วริยา อาจเวทย1 และ จิรัชญา เหลาคมพฤฒาจารย2

1นักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ชัยภูมิ 
2อาจารยที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ชัยภูมิ 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email: dhanadhip.naene1999@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  จากกลุมตัวอยาง 161 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน และ
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก เทากับ .75, .80 และคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบความรู ดวยวิธีของ Kuder-Richardson มีคาเทากับ 0.78 วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย  

สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ำสุดและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน   

ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 81.0 มีอายุในชวง 50-59 ป ไมเคยปวยดวย 

โรคไขเลือดออก รอยละ 90 มีประสบการณทำงาน 10-19 ป (รอยละ 37) มีความรูและทัศนคติในการปองกันโรคไขเลือดออก 

อยูในระดับดี รอยละ 95.00 (Mean = 0.86, S.D. = 0.10) และ 90.00 (Mean= 4.12, S.D. = 0.33) พฤติกรรมในการปองกัน 

โรคไขเลือดออกอยู ในระดับดี รอยละ 65.00 (Mean = 2.46, S.D. = 0.28) โดยพบวา ความรูและทัศนคติ มีความสัมพันธ 
เชิงผกผันกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = -0.015, r =0.50) ขอเสนอแนะ ควรสราง 
ความตระหนักในดานการมีสวนรวมของชุมชนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งในการปองกันโรคไขเลือดออก
ใหแกชุมชน 

คำสำคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการปองกัน โรคไขเลือดออก  
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Knowledge, Attitude and Dengue Fever Prevention Behavior  
of Village Volunteers 

Dhanadhip Srila-ong1*, Wariya Arjwet1, and Jiratchaya  Laokhompruttajarn2   

1Student Nursing, Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University 
2Advisor, Faculty of Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University 

*corresponding author: email dhanadhip.naene1999@gmail.com

Abstract 

This descriptive research aimed to study knowledge, attitudes and dengue hemorrhagic fever (DHF) 

prevention behaviors of the public health volunteers at Phon Thong sub-district, Mueang district, Chaiyaphum 

province. The sample group in this study with number of 161 systematic random sampling was used. The data 

collection was a questionnaire which was verified content validity from 3 experts. The reliability of the 

questionnaire on the attitude and prevention of dengue has the statistic confidence level of .75, .80 and the 

test knowledge factor of Kuder-Richardson had a value of 0.78. Data were analyzed using percentage, mean, 

average, standard deviation ,minimum, maximum and Pearson’s product moment correlation. 

The result found that the most sample population is the female (81.0 percent) with age from 50-59 

years, and almost samples (90%), have been never infected with dengue hemorrhagic fever and have been 

work experience 10-19 years (37%). Knowledge and attitude of DHF prevention behaviors were 95.00 (Mean 

= 0.86, S.D. = 0.10) and 90.00 percentage (Mean = 4.12, S.D. = 0.33) in good level. Behaviors of DHF prevention 

behaviors were 65.00 percentage (Mean = 2.46, S.D. = 0.28). Correlation between the knowledge and the 

attitude inverse the behavior of DHF prevention has significant (p = -0.015, r =0.50). The result suggested that 

the health care practitioners should be concerned about the public coordination by focusing on the partnership 

and strength of community DHF prevention.  

Keywords:  Knowledge, attitudes, prevention behaviors, dengue hemorrhagic fever 

บทนำ 
โรคไขเลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue virus) โดยมียุงลายเปนพาหะนำโรค โรคนี้จัดไดวาเปนปญหาสาธารณสุข

และเกิดการแพรระบาดเปนวงกวางในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งพบผูปวยในทุกกลุมอายุ โดยทั่วไปมักจะระบาดในชวงฤดูฝน
เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในฤดูฝนเอื้อตอการทำใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลายซึ่งเปนพาหะขอ ง โรคไขเลือดออกมากข้ึน 

(ชมพูนุช อินทศรและคณะฯ,2560) ปจจัยที่มีความสำคัญตอการแพรกระจายของโรคไขเลือดออกมีความแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ 
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ซึ่งประกอบดวย ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่ชนิดของยุงที่เปนพาหะ สภาพภูมิอากาศ ภูมิตานทานของประชาชน ความหนาแนนของ
ประชากร การขาดความรูความเขาใจของประชาชนในการที่จะกำจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายอยางตอเน่ือง (จิระพัฒน เกตุแกว
และศรเพชร มหามาตย, 2558) 

  สถานการณโรคไขเลือดออกของประเทศไทย ในป พ .ศ. 2562 จากระบบรายงานการระบาดวิทยากรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก (dengue hemorrhagic fever) สะสมรวม 73,324 ราย อัตราปวย เทากับ 

73.32 ตอประชากรหนึ่งแสนคน และมีการรายงานจำนวนผูปวยไขเลือดออกมากกวาป พ .ศ. 2561 ณ ชวงเวลาเดียวกัน 2.3 เทา 
ผูปวยเสียชีวิต 15 ราย อัตราปวยตาย (รอยละ 0.11) การกระจายการเกิดโรคไขเลือดออกตามกลุมอายุ สวนใหญพบในกลุมอายุ 
5-14 ป มีอัตราปวยสูงสุดคือ 69.77 ตอประชากรหนึ่งแสนคน รองลงมา ไดแก กลุมอายุ 15-34 ป (26.75) และอายุ 0-4 ป 
(24.73) ตามลำดับ (สำนักระบาดวิทยา, 2562) และในป 2563 พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเจ็บปวยสูงที่สุด เทากับ 

91.56 ตอประชากรแสนคน จังหวัดที่มีอัตราการเจ็บปวยสูงสุด คือ จังหวัดชัยภูมิ มียอดผูปวยสะสมรวม 401 ราย อัตราปวย 

เทากับ 35.20 ตอประชากรหนึ่งแสนคน มีผูปวยเสียชีวิต จำนวน 32 ราย อัตราปวยตาย เทากับ (รอยละ 0.07) (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, 2563) จะเห็นไดวา โรคไขเลือดออกยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ และสงผล
กระทบโดยตรงตอสุขภาพประชาชนในแงการเจ็บปวย ประชาชนทุกกลุมอายุมีโอกาสเส่ียงที่จะเจ็บปวยได 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไดสนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน มีหนาท่ีในการแจงใหประชาชน 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบและขอความรวมมือในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกไมใหแพรระบาดออกไป เพื่อลดจำนวน
ผูปวยในพ้ืนท่ี รวมกับมีการอบรมใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานอยางตอเนื่อง แตแนวโนมการปวยดวย 

โรคไขเลือดออก กลับมีปริมาณไมลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย พันอวน (2558) พบวา ความสัมพันธระหวางความรูกับ 

ทักษะในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกของ อสม. โดยภาพรวม ในอำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนไมมีความสัมพันธกัน
ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเร่ืองนี้เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในทุก
พื้นที่ใหมีศักยภาพในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง 

อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
         ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ที่พักอาศัยอยูในชุมชนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
มีจำนวน 12 หมูบาน มีจำนวนประชากร เทากับ 231 ราย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง, 2563) 

       กลุมตัวอยาง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานตำบลโพนทอง ที่มีอายุระหวาง 20-60 ป กำหนดขนาดกลุม
ตัวอยาง ดวยสูตร Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 161 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ 

(Systematic random sampling) ตามลำดับรายชื่อของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานตำบลโพนทอง  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

  สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล จำนวน 4 ขอ ไดแก เพศ ประสบการณในการทำงาน อาชีพและรายได  
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  สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก จำนวน 10 ขอ เปนมาตรวัดระดับอัตราสวน โดยแบงชวงการใหคะแนน 

(ประเทือง  ฉ่ำนอย, 2560) ดังนี้ 
ระดับสูง   ชวงคะแนน  8-10 คะแนน  (รอยละ 80-100)  

ระดับปานกลาง  ชวงคะแนน  6-7 คะแนน    (รอยละ 60-79)   

ระดับต่ำ   ชวงคะแนน  0-5 คะแนน    (รอยละ 0-59)    

 สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก จำนวน 8 ขอ เปนมาตรวัดระดับอันตรภาค โดยแบงชวงการใหคะแนน                 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  ดังนี้ 
ระดับมากที่สุด     ชวงคะแนน  4.21 -5.00 

ระดับมาก           ชวงคะแนน  3.41 -4.20 

ระดับปานกลาง     ชวงคะแนน  2.61 -3.40 

ระดับนอย           ชวงคะแนน  1.81 -2.60 

ระดับนอยที่สุด     ชวงคะแนน  1.00- 1.80 

  สวนที่ 4 พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก จำนวน 8 ขอ เปนมาตรวัดระดับอันตรภาค โดยแบงชวงการ
ใหคะแนน ดังนี้ (ประเทือง   ฉ่ำนอย, 2560) 

ระดับสูง   ชวงคะแนน  13-16 

ระดับปานกลาง     ชวงคะแนน  10–12 

  ระดับต่ำ              ชวงคะแนน  0–9 

  สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปองกันโรคไขเลือดออก  

การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

โดยการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน 

วิเคราะหความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามซึ่งนำไปทดลองใชกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานตำบลโพนทอง 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 ราย และคำนวณหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู ดวยวิธีของ Kuder-Richardson 

(KR-20) ไดคาความเชื ่อมั ่น เทากับ 0.78 และคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกเทากับ 0.75 และ 0.80 

ตามลำดับ การวิจัยนี้ไดผานการขอจริยธรรม เลขที่ 009-2563 จากคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

การวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คาสูงสุด และคาต่ำสุด ในการอธิบายขอมูล คุณลักษณะสวนบุคคล ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 

2. สถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) โดยหาความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกของอาสาสมัครประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยใชสถิติ Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากขอเสนอแนะ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 81.0) มีอายุระหวาง 50-59 ป (รอยละ
37.7) อายุต่ำสุด 20 ป สูงสุด 60 ป (Mean = 8.6, S.D. = 1.25) มีประสบการณทำงาน 10-19 ป (รอยละ 37) ประกอบอาชีพ
เกษตรกร (รอยละ 70.4) และรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท (รอยละ 54.3) และไดรับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาเปนสวนใหญ รอยละ 56.1 ประชาชน ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด รอยละ 33.8 และ พบวาสวนใหญ 
ไมเคยปวยดวยโรคไขเลือดออก รอยละ 90 

2. ความรูเกี ่ยวกับโรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยู ในระดับสูง (รอยละ 93.17) และระดับ
ปานกลาง (รอยละ 6.21) ไดคะแนนต่ำสุด 3 คะแนน สูงสุด 9 คะแนน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความรูเกี่ยวกับเชื้อที่ทำใหปวย
เปนโรคไขเลือดออก คือ เชื้อไวรัสเด็งก่ี (รอยละ 99.4) รองลงมา คือ ไขเลือดออกเปนโรคติดตอเปนแลวมีโอกาสเปนอีก (รอยละ 

98.8) และขอที่มีมีคะแนนต่ำที่สุด คือ ยุงลายเปนพาหะของโรคไขเลือดออกสวนใหญเปนยุงตัวผู  (รอยละ 8.8) ดังแสดงใน 

ตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ระดับความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง
              จังหวัดชัยภูมิ  

ระดับความรู จำนวน (n=161) รอยละ 
ระดับสูง  (8-10 คะแนน) 150 93.17 

ระดับปานกลาง (6-7 คะแนน) 10 6.21 

ระดับต่ำ (0-5 คะแนน) 1 0.62 

Mean = 8.6 , S.D. = 1.25, Min =3, Max = 9 

3. ทัศนคติในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติในการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับ
มากที่สุด (รอยละ 99.38) รองลงมา คือ ระดับดีมาก (รอยละ 0.62) เมื ่อพิจารณารายขอ พบวา ทัศนคติในการปองกันโรค
ไขเลือดออกของกลุมตัวอยาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและทัศนคติอยูในระดับมากที่สุด คือโรคไขเลือดออกเปนโรคที่มีอันตรายตอ
ชีวิต (รอยละ 52.80) รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนสามารถทำไดโดยการทำลายแหล ง
เพาะพันธุลูกน้ำยุงลาย ซึ่งตองทำพรอม ๆ กัน ทุกหลังคาเรือน จึงจะไดผลดี (รอยละ50.19 ) ดังแสดง ในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ทัศนคติในการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง 
             จังหวดัชัยภูมิ  

ระดับทัศนคติ จำนวน (n=161) รอยละ 
ระดับทัศนคติดีมากที่สุด (4.21 -5.00) 160 99.38 

ระดับทัศนคติดีมาก (3.41 -4.20) 1 0.62 

Mean = 4.55, Min =3, Max =5 

4. พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับสูง (รอยละ 52.17) รองลงมาระดับปานกลาง (รอยละ 36.65) เมื ่อพิจารณาพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 

ของกลุมตัวอยางรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด การคว่ำภาชนะที่มีลูกน้ำหรือการทำลายภาชนะที่ไมไดใชประโยชนเปนการ
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ปองกันโรคไขเลือดออกได (รอยละ 71.4) รองลงมา คือการการชวยกักกันกำจัดยุงลาย/ลูกน้ำยุงลายจะทำใหทานและเพื่อนบาน
ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก (รอยละ 68.3) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ มีบานที่ไมมีเด็กเล็กไมจำเปนตองชวยกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย (รอยละ 55.9) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ระดับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง  
              อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับพฤติกรรม จำนวน (n=161) รอยละ 
ระดับสูง  (13-16) 84 52.17 
ระดับปานกลาง (10–12 ) 

ระดับต่ำ (0–9 ) 

59 

18 

36.65 
11.18 

Mean =13, S.D. =3, Min = 8, Max = 16             

5. ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู บาน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธของเพียรสัน พบวา ความรู  
มีความสัมพันธเชิงผกผันกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = -0.015, r =0.50) 

สวนทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พบวาไมมีความสัมพันธกัน 

ตารางที่ 4  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก 

ของ อสม. (n = 161) 

ปจจัย 
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ อสม. 

Pearson correlation (r) Sig. (2-tailed) ระดับความสัมพันธ 
ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 0.50 -0.015* ปานกลาง เชิงผกผัน 

ทัศนคติกับการปองกันโรคไขเลือดออก 0.28 -0.155 ไมมีความสัมพันธกัน 

*มีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด พบวา ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในดานความรู
เรื่องโรคไขเลือดออก ความรุนแรงของโรคไขเลือดออก เพื่อนําความรูที่ไดรับไปใชในการแนะนําประชาชนเพื่อใหชุมชนสามารถ
ดำเนินการไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ควรจัดหาแหลงขอมูลความรูที่สามารถคนควาเพิ่มเติมได เกีย่วกบัโรคไขเลือดออก 

การอภิปรายผล  
        ระดับความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู  
อยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อสม. ไดรับการพัฒนาและสงเสริมดานความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่องจึงสงผลตอ
ความรู สอดคลองกับการวิจัยของวินัย พันอวน (2562) เรื ่อง ความรูและทักษะในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก อยูในระดับมาก และความรูและทักษะการปองกันและควบคุมไขเลือดออกของ  อสม.              
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มีความสัมพันธในทิศทางบวก (r = 0.523 , p-value = 0.01) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูนรินทร สีกุด (2560) เรื่อง ปจจัย 

ที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนำชุมชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ผลการวิจัย พบวา ผูนำชุมชนมีความรู
เกี ่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในระดับสูง  (รอยละ 39.50) และความรู เรื ่องการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําหมูบานในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(r = .185 , p-value = .019) 

ทัศนคติในการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติ  

ในระดับสูงมาก ทั้งนีอ้าจเปนเพราะ อสม.ที่มีความรูดี ไดรับการสงเสริมสมรรถนะอยางตอเน่ือง รวมกับมรีะยะเวลาในการทำงานท่ี
มากกวา 10 ป ลวนสงผลใหมีทัศนคติที่ดีตอการปองกันโรคไขเลือดออกตามมา สอดคลองกับงานวิจัยของนิคม แกววันดี (2557) 

เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตำบลนครเจดีย อำเภอ  

ปาซาง จังหวัดลำพูน ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระดับสูง แสดงใหเห็นได
วากลุมตัวอยางมีการเอาใจใสดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว ทำใหเกิดทัศนคติหรือความรูสึกที่ดีตอบุคคลในครอบครัว จึงมีผล
โนมเอียงทำใหกลุมตัวอยางแสดงการปองกันและควบคุมโรคเพื่อไมใหเกิดโรคไขเลือดออกกับบุคคลในครอบครัวของตนเองและ
สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลรัตน ถนอมศรีเดชชัย,ทัศวรรณ วัชระ,เปรมิกา เนียมเกตุ และ มณีรัตน สวนดอกไม (2560) เรื่อง 
การมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน อำเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี 

ผลการวิจัย พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ในกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในพื้นที่ 
อำเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ พบวามีคามากเกินกวาครึ่งอยูในระดับดี จำนวน 164 ราย คิดเปน รอยละ 60.7 

พฤติกรรมในการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อสม. ที่ไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและไดรับ
การสนับสนุนในดานวัสดุ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและหนวยงาน 

ที่เกี ่ยวของ ยอมสงผลตอพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกที่ดีตามมาได  สอดคลองกับการวิจัยของผองศรี 
พูลทรัพย,รัชนี ครองระวะ,ภิรมย ลี้สุวรรณและบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห (2558) เรื ่อง การพัฒนาพฤติกรรมการปองกัน 

โรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) โดยการสงเสริมการทำงานแบบมีสวนรวมตามสภาพจริง รพสต.

ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี ผลการวิจัยพบวา หลังการศึกษา อสม. มีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยูในระดับสูง การรับรู
โอกาสเสี่ยง รับรูความรุนแรงและรับรูประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันไขเลือดออก ปจจัยสำคัญที่เอื้อตอ  

การพัฒนาพฤติกรรม ของ อสม. ในการสงเสริมการทำงานแบบมีสวนรวมตามสภาพจริง ไดแก ทัศนคติเชิงบวกตอสถานการณ            
โรคไขเลือดออก การทำงานที่สอดคลองกัน ของทีมสุขภาพ และ ความรวมมือในการปฏิบัติงานและสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประเทือง ฉ่ำนอย (2558) เรื ่อง การศึกษาระดับความรู การรับรู และพฤติกรรม  การดำเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษา : อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดำเนินงานในการ
ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง   

ความสัมพันธระหวางความรู ทศันคติกับพฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 

ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวา ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธเชิงผกผันกับพฤติกรรม 

ในการปองกันโรคไขเลือดออกของ อสม. อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของชมพูนุช อินทศรี, 
ภัคจิรา สาระวงษ,อโนทัย ผลิตนนทเกียรติและดวงใจ เอี่ยมจอย (2560) พบวา ประชาชนมีลักษณะสวนบุคคล ความรู สิ่งแวดลอม
ในชุมชนบาน ไมมีความสัมพันธกับการปองกันโรคไขเลือดออก สวนอาชีพและประสบการณทำงาน มีความสัมพันธกับการปองกัน
โรคไขเล ือดออก  อยางมีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) สวนทัศนคติก ับพฤติกรรมในการปองกัน 
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โรคไขเลือดออกของ อสม. พบวาไมมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับการศึกษาของวินัย พันอน (2560) พบวา ความรูและทัศคติ   
ไมมีความสัมพันธกับทักษะในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากการดำเนินงานในการควบคุมปองกัน 

โรคไขเลือดออกในพื้นที่ที่ผานมา มีการมุงเนนใหความรูแกประชาชนเปนอยางมาก ทั้งจากการลงพื้นที่ของเจาหนาที่สาธารณสุข
ทางหอกระจายขาวประจำหมูบาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานและผูนำชุมชน เปนผลใหประชาชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกเปนอยางดี แตยังขาดการมีสวนรวมของชุมชนในการดำเนินงานสงผลใหพฤติกรรมในการ 

ปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ตำบลโพนทองไปในทิศทางท่ีไมดี 

บทสรุป  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มี ความรู ทัศนคติและพฤติกรรม 

การปองกันโรคไขเลือดออกในระดับสูง และประสบการณในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานมีความสัมพันธ
กับการปองกันโรคไขเลือดออก ดังนั้นการที่จะใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลโพนทอง มีพฤติกรรมการปองกัน 

โรคไขเลือดออกไปในทางที่ดีควรใหความรู เสริมสรางทัศนคติทางบวกและพัฒนาทักษะในการปองกันโรคไขเลือดออกโดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมใหแก อสม. อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก รวมถึงการเผยแพร
ใหแกประชาชนในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

  ผลการศึกษา พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน บางสวนมีความรูในระดับปานกลางและมีพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก อยูในระดับต่ำและปานกลาง  ดังนั ้นควรมีใหความรูและเสริมสรางทักษะการปองกัน 

โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมและมีการกำกับ ติดตามอยางตอเนื่อง  

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบมีสวนรวม โดยนำปจจัยที่ศึกษาไดไปวางแผนในการดำเนินงานเพื ่อพัฒนา 

แนวทางการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนอยางเหมาะสม     

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบคุณ นายกองคการบริหารสวนตำบลโพนทอง ผูอำนวยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ที่ไดใหความ

อนุเคราะหในการเปนพื้นที่ในการเก็บขอมูลวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณ คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร ที่เปนผูเชี ่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิทุกทานที่ได
กรุณาเปนตอบแบบสอบถามใหในคร้ัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1180 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



เอกสารอางอิง 
กรมควบคุมโรค. (2563). สถานการณไขเลือดออกประเทศไทย. คนเม่ือ 17 มิถุนายน 2563 จาก 

  https://ddc.moph.go.th/dvb/news.php?news=696&deptcode=dvb 

จิระพัฒน เกตุแกว และศรเพชร มหามาตย. (2558). การพยาบาลโรคไขเลือดออก พ.ศ. 2558. คนเม่ือ 17 มิถุนายน 2563 จาก 

https://www.pidst.or.th/A434.html?action=download&file  

ชมพูนุช อินทศรี,ภัคจิรา สาระวงษ,อโนทัย ผลิตนนทเกียรติและดวงใจ เอี่ยมจอย (2560). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปองกัน 

         โรคไขเลือดออกของประชากรในชุมชนบานครองนา ต.ศีรษะจระเขนอย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ.  
 วารสารวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต.ิ3(1):43-51.              

นิคม แกววันดี. (2558). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  

ตำบลนครเจดีย อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15:73-86.   

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 

ประเทือง ฉ่ำนอย. (2558). การศึกษาระดับความรู การรับรู และพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุมโรค ไขเลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุข. กรณีศึกษา:อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  

ผองศรี  พูลทรัพย,รัชนี ครองระวะ,ภิรมย ลี้สุวรรณและบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห.(2558). การพัฒนาพฤติกรรมการปองกันโรค
ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) โดยการสงเสริมการทำงานแบบมีสวนรวมตามสภาพจริง รพ
สต.ทาผา อ.บานโปง จ.ราชบุรี.วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 25(2):206-218. 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง. (2563). จำนวนสมาชิก อสม.ตำบลโพนทอง. คนเม่ือ 17 มิถุนายน 2563 จาก 

 http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/pcu.php?code=01712 

วิมลรัตน ถนอมศรีเดชชัย,ทัศวรรณ วัชระ,เปรมิกา เนียมเกตุ และ มณีรัตน สวนดอกไม. (2560). การมีสวนรวมในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน อำเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี. การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2560. 

วินัย พันอวน. (2560). ความรูและทักษะในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน. วิทยานิพนธหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.  
สำนักระบาดวิทยา. (2562). การแพรระบาดโรคไขเลือดออกของภาคอีสาน พ.ศ.2562-2563. คนเม่ือ 17 มิถุนายน 2563 จาก 

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23/files      

Yamane, T.(1973). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Edition. New York: Harper and Row. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1181 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 COVID-19     

 COVID-19  

 1*,  1,  1,  1,  1 

  ,   

* : 614991032@webmail.npru.ac.th

  

  COVID-19  

  2019 

       

 237   

 

  COVID-19    

 (New normal)  COVID-19   

  COVID-19   (r = 0.25 , p < 

0.01)   COVID-19  

 COVID-19     (r = 0.53 , p < 0.05 , r = 0.81 , p < 0.01 ) 

 COVID-19   

 (New normal)  COVID-19    

:   COVID-19    

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1182 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE COVID- 19 KNOWLEDGE, ATTITUDE TOWARD 

ADAPTATION, AND NEW NORMAL BEHAVIORS TO PREVENT TRANSMISSION OF COVID-19 INFECTION 

AMONG PERSONNEL AT NAKHON PATHOM RAJABHAT UNIVERSITY 

Duangporn Pasuwan1*,Phonphimon Inkong1, Pronjareon Saensenya1, Soraya Laojun1, Suwalak PimSon1 

Department of Nursing Faculty of Nursing Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*corresponding author: 614991032@webmail.npru.ac.th

Abstract  

This descriptive research aimed to study the relationship between the COVID-19  

knowledge, adaptive attitudes and new normal behaviors with regard to the prevention of the new 

variant of coronavirus among personnel at Nakhon Pathom Rajabhat University.  Random multi-step 

method was used to recruit the participants yielding the sample group of 237 people. Data was analyzed 

using the descriptive statistics, and Pearson's correlation was utilized to test for correlation between 

variables. 

The results of the research revealed that the samples had a high level of COVID-19  knowledge 

and adaptive attitude, whereas new normal behaviors practices to prevent COVID-19 infection at a very 

good level. When analyzing the relationship between all variables, it was found that knowledge of COVID-

19 and adaptative attitudes were associated with low levels (r = 0.25, p < 0.01). Knowledge of COVID-19  

and adaptive attitudes were highly positively correlated with new preventive lifestyle  behaviors (r = 0.53, 

p < 0.05, r = 0.81, p = 0. 01) respectively It can be concluded that the university personnel had a 

statistically high level of knowledge of COVID-19  and a new lifestyle adaptation attitude resulting in high 

new normal behavior practices to prevent COVID-19  infection.  

Keywords: Knowledge of COVID-19  , Adaptation Attitude, New normal behaviors, University personnel 
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การรับรูความเส่ียง การรับรูอุปสรรคและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อ 
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใต 

นิอารีนี กูทา1*, กาญจนา วาหาบ1*, นูรวาฮีดา ยูโซะ1*, รูไวดา สาแม1*, มาริสา กาเดร1*, และซาพรีนา อาบา1* 

1คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี* 
ผูรับผิดชอบบทความ: email Niareenee.kuta@gmail.com 

บทคัดยอ 

สตรีตั้งครรภและทารกในครรภมีความเสี่ยงในการไดรับผลกระทบจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แตยังไมมี
หลักฐานเชิงประจักษเก่ียวกับการรับรูความเส่ียง การรับรูอุปสรรค และพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรคและพฤติกรรมการปองกัน
การติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในจังหวัดชายแดนใต เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคลของสตรีตั้งครรภ แบบวัดการรับรูความเสี่ยงตอการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) แบบวัดการรับรูอุปสรรคการติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และแบบวัดพฤติกรรมการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พัฒนาเครื่องมือ
ขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมโดยประกอบดวย 10 ดาน ตามท่ีองคการอนามัยโลก (WHO, 2020) กลุมตัวอยางเปนสตรี
ตั้งครรภ จํานวน 127 ราย ในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยใชแบบสอบถามออนไลนผานกูเกิลฟอรม Google forms 
ระหวางวันที่ 1 มีนาคม ถึง 16 มีนาคม 2564 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience sampling)   

ผลการวิจัย พบวา คะแนนเฉล่ียการรับรูความเส่ียงฯ จัดอยูในระดับสูง เทากับ 71.24 คะแนน (S.D=7.68) จากการ
แบงเปน 5 ระดับ คือ ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก คะแนนเฉล่ียการรับรูอุปสรรคฯ อยูในระดับปานกลาง เทากับ 43.52 
(S.D=8.85) จากการแบงเปน 5 ระดับ เหมือนการรับรูความเสี่ยงฯ คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมฯ เทากับ 78.9 (S.D=6.56) จัดอยูใน
ระดับสูง จากการแบงเปน 5 ระดับ เหมือนการรับรูความเสี่ยงฯ และการรับรูอุปสรรคฯ จากสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสเปยรแมน
การรับรูความเสี่ยงการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .294, p < .001) และการรับรูอุปสรรคการ
ปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (COVID-19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (r = .068, p = .447)  

ขอเสนอแนะ ควรมีการใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการรับรูอุปสรรคในการปองกันเช้ือโคโรนา
ไวรัส 2019 นอกจากนั้นควรมีการสํารวจในทํานองเดียวกันในสตรีตั้งครรภที่อาศัยอยูในพื้นที่อื่น  

คําสําคัญ: การรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรค พฤติกรรมการปองกัน สตรีตั้งครรภ โคโรนาไวรัส 2019 
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Perceived Risks, Perceived Barriers and Preventive Behaviors on The Coronavirus 
2019 (COVID-19) among Pregnant Women at Southern Border provinces 

Ni-areenee Kuta1*, Kanjana Wahab1*, Nurwahida Yusof1*, Ruwaida Samae1*, Sapreene Aba1* 

1Faculty of Nursing, Suratthani Rajabhat University, Suratthani* 
Corresponding author: email Niareenee.kuta@gmail.com 

ABSTRACT  

Pregnant women and their fetuses are at risk from coronavirus 2019 (COVID-19) . However, there is no 
empirical evidence about Thai pregnant women’s Perceived Risks, Perceived Barriers and Preventive Behaviors 
on The Coronavirus 2019 (COVID-19). This study aimed to examine the relationship between Perceived Risks, 
Perceived Barriers and Preventive Behaviors on The Coronavirus 2019 (COVID-19) among Pregnant Women at 
Southern Border provinces. The instruments of this study included: (1) The demographic data questionnaire (2) 
The Perceived Risks in Pregnancy Scale (3) The Perceived Barriers in pregnancy Scale (4) The Preventive Behaviors 
in Pregnancy Scale. The participants included 127 pregnant women at Pattani Province,  Yala Province, and 
Narathiwat Province, Using online questionnaires via google forms. during March 1th, to March 16th 2021 
Participants were recruited using convenience sampling.  

The results showed that the average perceived risks score was 71.24 (S.D.= 7.68) This indicated a high 
level of perceived risks on 5 levels of very low, low, moderate, high and very high. The average perceived 
barriers score was 43.52 (S.D.= 8.85) This indicated a moderate level of perceived barriers on 5 levels of very 
low, low, moderate, high and very high. The average score on behavior was 78.9 (S.D. = 6.56). This score also 
indicated a high level of behavior based on 5 levels similar to the perceived risks test and perceived barriers 
test. Based on Spearman’s rank correlation coefficient, perceived risks, was significantly correlated with 
preventive behaviors (r = .294, p < .001) and perceived barriers, was non-significantly correlated with preventive 
behaviors (r = .068, p = .447) 

It is suggested that health education about coronavirus, especially on the topic of Perceived Barriers to 
preventive on The Coronavirus 2019 (COVID-19). In addition, this study should be conducted with pregnant 
women living in rural areas.  

Keywords: Perceived Risks, Perceived Barriers, Preventive Behaviors, The Coronavirus 2019 (COVID-19), Pregnant 
Women 

1. บทนํา
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มีรายงานการคนพบครั้งแรกในประเทศจีน (China) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 

2019 ตอมาวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศวา การระบาดในครั้งนี้เปนภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (WHO, 2020) สําหรับประเทศไทยพบการแพรกระจายไปทั่วประเทศ มีรายงานผูติดเชื้อใน
วันที่ 3 มิถุนาย พ.ศ. 2564 จํานวน 165,462 ราย เสียชีวิต 1,107 ราย (WHO, 2021) การติดเชื้อดังกลาวมีความเสี่ยงตอกลุม
ที่มีระดับภูมิกันโรคตํ่า ไดแก กลุมผูสูงอายุ ผูที่มีโรคเรื้อรัง หรือผูปวยโรคที่เกี่ยวกับระดับภูมิคุนกัน เชน โรคเอดส น อกจากนั้น
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ยังรวมถึงสตรีตั้งครรภดวย เพราะสตรีตั้งครรภเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เนื่องจาก
ในชวงตั้งครรภการทําหนาที่ของระบบภูมิคุมกันของสตรีตั้งครรภลดตํ่าลง  (Cunningham, at al., 2018) การติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 นั้นสงผลตอสตรีตั้งครรภทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และผลกระทบตอทารกแรกคลอด  

ผลกระทบจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ตอสตรีตั้งครรภ มีรายงาน ไดแก เกิดภาวะแทรกซอนในระบบ
ทางเดินหายใจ ภาวะปอดบวม สอดคลองกับจากการศึกษาของการีมี คาชิ Karimi Zarchi (2020) ที่ศึกษาในสตรีตั้งครรภที่ติด
เช้ือโคโรนาไวรัส 2019 จํานวน 31 ราย พบมีการเสียชีวิตในมารดาหลังคลอดจํานวน 1 ราย จากภาวะแทรกซอนเกี่ยวกับระบบ
หายใจ มีบางการศึกษาพบวาทําใหสตรีตั้งครรภมีอาการรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของอโมริม ทากิโมโต และ
ฟอนซิกา Amorim, Takemoto & Fonseca (2020) พบการเสียชีวิตของสตรีตั้งครรภที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส  2019 จํานวน 2 
ราย โดยตรวจพบการติดเชื้อตั้งแตในระยะตั้งครรภ คลอดบุตรโดยผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง และไดเสียชีวิตในระยะหลัง
คลอด เนื่องจากหัวใจหยุดเตนและกรวยไตอักเสบ และจากการศึกษาของไซคัมและแอนเดอรสัน Zaigham and Andersson 
(2020) พบวาสตรีตั้งครรภที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จํานวน 108 ราย สวนใหญ รอยละ 68 มีอาการไขในไตรมาสที่สาม 
รองลงมารอยละ 34 มีการไอ รอยละ 59 พบลิมโฟไซโทพีเนีย (Lymphocytopenia) และรอยละ 91 ไดรับการผาตัดคลอด 
นอกจากผลกระทบทางดานรางกายแลวยังมีผลกระทบตอจิตใจดวย นอกจากนั้นแลวผ ลกระทบไมไดเกิดเพียงแตกับสตรี
ตั้งครรภแตยังสงผลตอทารกในครรภดวย 

การศึกษาผลกระทบจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ตอทารกพบวา ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนในระบบทางเดินหายใจ 
และภาวะปอดบวม (Karimi-Zarchi, 2020) ทารกมีความเสี่ยงตอการแทงบุตร ทารกเจริญเติบโตชาในครรภ  (Liu et al., 
2020) และการศึกษาของยานและคณะ Yan et al. (2020) ที่ศึกษายอนหลังในสตรีตั้งครรภที่มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
พบวา มีภาวะถุงน้ําคร่ําแตกกอนกําหนด สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สงผลตอทารกใหเกิด
ภาวะการคลอดกอนกําหนด (Favre et al., 2020) และการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส
ในสตรี พบวาสตรีตั้งครรภจํานวน 114 ราย ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง 89 ราย คลอดทางชองคลอด 9 ราย และ
พบทารกเสียชีวิตแรกคลอดรอยละ 1.20 (Yang et al., 2020) 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในสตรีตั้งครรภไมแตกตางจากบุคคลทั่วไป โดยสามารถ
ปฏิบัติไดตามหลักการขององคการอนามัยโลก (WHO, 2020)  ไดแก 1) ลางมือใหสะอาดดวยสบูและน้ําเปนประจํา 2) รักษา
ระยะหางอยางนอย 1 เมตร 3) สวมหนากากอนามัย 4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา 5) ปดปากและจมูกเมื่อไอจาม 6) หลีกเลี่ยง
การมีปฏิสัมพันธกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ 7) ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น 8) รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด 9) หลีกเลี่ยง
สถานที่ที่มีผู คนแออัด และ 10) หลีกเลี่ยงการเดินทางตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการแพรระบาดของโรค จากการ
ทบทวนวรรณพบวาชาวจีนสวนใหญมีความรูและมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ( COVID-19) อยูใน
ระดับสูง (Bi Xuejing et al., 2020) สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทย ศึกษาในประชาชนจํานวน 150 ราย พบวา สวน
ใหญมีความรูเรื่องการปองกันตนเองจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และพบวารอยละ 70 มีพฤติกรรมดานการลางมือดวย
เจลแอลกอฮอลเมื่อออกไปที่สาธารณะและลางมือดวยสบูหลังจากสัมผัสเหรียญหรือธนบัตร (ธานี กลอมใจ , จรรยา แกวใจบุญ, 
และทักษิกา ชัชวรัตน, 2563) โดยพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลจะมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 
(Health Belief Model) 

ทฤษฎีแบบแผนความเชื ่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) ของเบคเกอร ดราชแมน และคริสช (Becker, 
Drachment, & Kirscht, 1977)  ไดแนะนําวิธีการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health 
Belief Model) โดยมีองคประกอบ ดังนี้การรับรูความเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชน 
และการรับรู อุปสรรคที่ขัดขวางไมใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งการรับรู ความเสี่ยงของการเกิดโรคและการรับรู อุปสรรคมี
ความสําคัญอยางมากในการกําหนดพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล หากมีการรับรูผิดไปจากความจริงก็จะสงผลตอพฤติกรรม
สุขภาพในทางที่ผิด ในสตรีตั ้งครรภที ่มีการรับรู ความเสี ่ยงของการเกิดโรคและการรับรู อุปสรรคที่เหมาะสม อาจทําใหมี
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่ดีขึ้น ซึ่ งจะทําใหลดโอกาสเส่ียงตอการติดเช้ือ    

การรับรูความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-1) หมายถึง เปนการรับรูวาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
ไมปลอดภัยเปนอันตรายตอสุขภาพ ในสตรีตั้งครรภการรับรูความเสี่ยงเปนความเขาใจของสตรีตั้งครรภวามีโ อกาสที่จะเกิดการ
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เจ็บปวยจากเชื้อโคโรนาไวรัส วาผลกระทบจะสงผลตอสตรีตั้งครรภ และยังสามารถติดตอไปยังทารกในครรภจนเปนอันตรายได 
หากสตรีตั้งครรภไมมีรับรูความเสี่ยงเหลานี้อาจทําใหไมมีขอมูลและไมเกิดการรับรูความเสี่ยงถึงภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 
สอดคลองกับการศึกษาของชองยู เยวและคณะ chongyu yue et al. (2020) พบวาการรายงานขอมูลการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 ทุกวันของรัฐบาลจีน เปนปจจัยที่ทําใหการรับรูความเสี่ยงของสตรีตั้งครรภในประเทศจีนอยูในระดับปานกลาง  

การรับรูอุปสรรคเกี่ยวกับการปองกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) หมายถึง การรับรูสิ่งขัดขวางที่ทําใหไม
สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการปองการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เชน การใสหนาอนามัยทําใหหายใจไมสะดวก ซึ่ง
การรับรูอุปสรรคทําใหมีพฤติกรรมการปองกันตนเองลดลง (ศศิธร โพธิ์ชัย, 2560) การวิจัยโดยการทําแบบสอบถามออนไลนใน
สตรีตั้งครรภ จํานวน 1,451 คน พบวา อุปสรรคในการดูแลตนเองระหวางการแพรระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
คือ ขาดการสนับสนุนจากเจาหนาที่ดูแลสุขภาพ (Babu karabadra et al., 2020) มีการศึกษาประเทศเอธิโอเปย กลุมตัวอยาง
เปนพนักงาน จํานวน 628 คน พบวาพนักงานที่มีการรับรูอุปสรรคในระดับต่ํามีการปฏิบัติในการปองกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19 ) ต่ํากวาพนักงานที่มีการรับรูอุปสรรคในระดับสูง (Trhas tadesse et al., 2020) หากสตรีตั้งครรภสามารถขจัด
อุปสรรคดังกลาวได จะทําใหมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ที่เหมาะสม   

จังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส เปนจังหวัดที่มีลักษณะแตกตางไปจากพื้นที่อื่น ในประเทศ
ไทย ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม เปนพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมและหลายเชื้อชาติ (บุษบล ชัยเจริญวัฒนะ และ
คณะ, 2551) มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียที่มีสถิติผูติดเชื้อเปนอันดับ 3 ของประเทศอาเซียน (กรมควบคุมโรค , 
2021) จากการศึกษาอารี จําปาและคณะ (2561) แสดงใหเห็นวาชาวไทยมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใตสวนใหญที่ไปทํางานที่
มาเลเซีย ดวยเหตุผลเรื่องคาจางที่สูงกวาและมีความตองการแรงงานมากกวาในประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธ
และความใกลชิดทั้งทางดานภูมิศาสตร และวัฒนธรรม ทําใหมีโอกาสเกิดการแพรกระจายเช้ือโรคเขาสูจังหวัดชายแดนใต 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา การศึกษาเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยงตอการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภ ยังไมพบใน
ประเทศไทย สวนตางประเทศพบเพียงการศึกษาปจจัยพื้นฐาน ดังการวิจัยที่พบวาสตรีตั้งครรภที่เคยมีประวัติไขหวัดใหญและมี
ฐานะเศรษฐกิจที่ดีมีความสัมพันธกับการรับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมปองกันตนเองสูง ( Soodabeh Aghababaei et al., 
2020) การรับรูอุปสรรคเกี่ยวกับการปองกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มีการศึกษาในประเทศไทยแตยังไมพบในกลุม
สตรีตั้งครรภ ซึ่งจากการศึกษาของตางประเทศในสตรีตั้งครรภ จํานวน 1,451 ราย พบวารอยละ 95 รูสึกวามีอุปสรรคในการหา
วิธีการดูแลสุขภาพในชวงการแพรระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019(COVID-19) ไดแก การเขาถึงสื่อ การขาดการสนับสนุนจาก
เจาหนาที่ดูแลสุขภาพ ซึ่งอุปสรรคเหลานี้มีผลกระทบตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ ( Babu karabadra et 
al.,2020) การรับรูความเสี่ยงของโรค (Perceived susceptibility) เปนความเชื่อของบุคคลที่มีผลตอการปฏิบัติตัวทั้งในภาวะ
สุขภาพดีและลมปวย (Elling et al., 1960) จากแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโร
นาไวรัส 2019 (COVID-19) สัมพันธกับการรับรูความเสี่ยงและการรับรูอุปสรรค กลาวคือสตรีตั้งครรภมีการรับรูความเสี่ยง
เกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สูง นาจะมีพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ใน
ระดับสูง และการรับรูอุปสรรค (Perceived Barriers) เปนการคาดการณลวงหนาของพฤติกรรมสุขภาพไปในดานลบ ดังนั้นการ
รับรูอุปสรรคจึงเปนปจจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการ ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของสตรีตั้งครรภได 
กลาวคือสตรีตั ้งครรภที ่มีการรับรู อุปสรรคเกี่ยวกับการปองกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ( COVID-19) ในระดับสูง นาจะมี
พฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในระดับต่ํา ดังนั้นการวิจัยเรื่องนี้จะทําใหทราบวา
สตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใตมีการรับรูความเสี่ยง และการรับรูอุปสรรค ที่สัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติด
เช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) หรือไม อยางไร  

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ออธิบายการรับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรค และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  

(COVID-19) ของสตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใต 
2.2 เพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยง  การรับรูอุปสรรค  และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโค
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โรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของสตรีตั้งครรภในจังหวัดชายแดนใต 

3. สมมตฐิานการวิจัย
3.1 การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
3.2 การรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 

4. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
สตรีตั้งครรภมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อโรคตางๆ เนื่องจากการทําหนาที่ของภูมิตานทานชนิดเซลลลดลง รวมทั้งเชื้อโค

โรนาไวรัส 2019 (COVID-19) องคการอนามัยโลก (WHO, 2021) แบงพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-
19) ออกเปน 10 ดาน ดังนี้ ตามที่องคการอนามัยโลก (WHO, 2020) กําหนดไว คือ 1) ลางมือใหสะอาดดวยสบูและนํ้าเปนประจํา
2) รักษาระยะหางอยางนอย 1 เมตร 3) การสวมหนากากอนามัย 4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา 5) ปดปากและจมูกเมื่อไอจาม 6)
หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ 7) ไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น 8)  รับประทานอาหารท่ีปรุงสุกสะอาด 9) 
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผูคนแออัด 10) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีการแพรระบาดของโรค รูปแบบ
ความเช่ือดานสุขภาพ คือ ความเชื่อ ความเขาใจ ความรูสึกนึกคิดตอพฤติกรรมสุขภาพของตนเองซึ่งสงผลตอการปฏิบัติตัวในการ
ปองกันโรค การรักษา เมื่อบุคคลมีความเชื่อ ความเขาใจตอส่ิงนั้นจะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาตามท่ีตนคิดและเขาใจ ซึ่ง
การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันการเกิดโรค และการรับรูอุปสรรคเปนการคาดการณ
ลวงหนาของพฤติกรรมสุขภาพไปในดานลบ (Strecher and Rosenstock, 1997) ดังน้ัน เมื่อบุคคลมีการรับรูความเสี่ยงที่สูงก็จะมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ในทางตรงกันขามหากบคุคลมีการรับรูอุปสรรคท่ีสูง ก็จะมีพฤติรรกมสุขภาพที่ไมดี 

5. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ (correlation description design) เพื่อหาความสัมพันธของการ

รับรูความเสี่ยง การรับรูอุปสรรค และพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) กลุมตัวอยาง คือ 
สตรีตั้งครรภที่อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนใต ไดแก จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยไมจํากัดอายุครรภ และ
ภาวะแทรกซอน เลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (convenience sampling) คือ กลุมตั่วอยางท่ีอยูในชวงท่ีผูวิจัยไปเก็บขอมูล 
จนไดครบตามจํานวนท่ีตองการ กําหนดเกณฑการรับสมัครไว ดังนี้ 1) อายุ 20 ป ขึ้นไป 2) สามารถอานและเขียนภาษาไทยได 3) มี
อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสและอินเทอรเน็ตที่สามารถทําแบบสอบถามออนไลนได และ 4) ยินดีเขารวมวิจัย กําหนดกลุมตัวอยางโดย ใช
โปรแกรม G* Power 3.1.9.4 ใชสถิติ Pearson’s correlation โดยมีกําหนดขนาดอิทธิพลเทากับ 0.30 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ 0.05 คาอํานาจทดสอบ (power of test) เทากับ 0.95 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 115 คน ปรับเพิ่มข้ึนอีก 10 % เพ่ือ
ปองกันกรณีกลุมตัวอยางตอบขอมูลไมครบถวนและขอมูลสูญหาย เปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 127 คน แบงเปนจังหวัดปตตานี 
จํานวน 47 คน จังหวัดยะลา จํานวน 36 คน และจังหวัดนราธิวาส 44 คน จากสูตรคํานวณสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยางตอ
ประชากร (ยุวดี ฤาชา, มาลี เลิศมาลีวงศ, เยาวลักษณ เลาหะจินดา, วิไล ลีสุวรรณ, พรรณวดี พุธวัฒนะ, และรุจิเรศ ธนูรักษ, 2540) 

6. เครื่องมอืใชในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยมีทั้งหมด 4 ชุด ชุดที่ 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลของสตรีตั้งครรภ  ชุดที่ 2 แบบวัดการรับรูความเส่ียง

เกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ชุดท่ี 3 แบบวัดการรับรูอุปสรรคเกี่ยวกับการปองกันเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) ชุดที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ชุดที่ 2 3 และ 4 ผูวิจัยสราง
ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุม 10 ดาน ตามที่องคกรอนามัยโลกกําหนดได (WHO,2020) นําแบบวัดไปทดสอบใชกับ
สตรีตั้งครรภที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย แบงเปนจังหวัดปตตานี 4 ราย นราธิวาส 4 ราย และยะลา 3 ราย 
เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) หาคาความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา เทากับ 1.00 ทั้ง 2 ชุด จากน้ันผูวิจัยนําไปทดลองใชกับสตรีตั้งครรภที่มีลักษณเหมือนกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย 
คํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือทั้งชุด เทากับ 0.84 0.84 และ 0.74 ตามลําดับ 
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แบบวัดการรับรูความเสี่ยงเก่ียวกับการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประกอบไปดวยขอคําถาม 22 ขอ มี
คะแนนรวม 88 คะแนน ลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert scale)  4 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย 
เห็นดวย เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนต้ังแต 1 ถึง 4 คะแนน การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาคะแนนรวมแลวแบงเปน 5 ระดับ โดย
ใชอัตราภาคชั้นในการแบงระดับคะแนน (กมลรัตน ศักดิ์สมบูรณ, 2548) โดยระดับคะแนนมากแสดงวามีการรับรูความเสี่ยงฯ มาก  

แบบวัดการรับรูอุปสรรคเกี่ยวกับการปองกันเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประกอบไปดวยขอคําถาม 17 ขอ มี
คะแนนรวม 68 คะแนน ลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert scale)  4 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย 
เห็นดวย เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนต้ังแต 1 ถึง 4 คะแนน การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาคะแนนรวมแลวแบงเปน 5 ระดับ โดย
ใชอัตราภาคชั้นในการแบงระดับคะแนน (กมลรัตน ศักดิ์สมบูรณ, 2548) โดยระดับคะแนนมากแสดงวามีการรับรูอุปสรรคฯ มาก   

แบบวัดพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประกอบไปดวยขอคําถาม 25 ขอ มี
คะแนนรวม 100 คะแนน ลักษณะคําตอบเปนมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert scale)  4 ระดับ คือ ไมเคยปฏิบัติเลย ปฏิบัตินานๆ 
ครั้ง ปฏิบัติคอนขางบอย ปฏิบัติบอยเปนประจํา ใหคะแนนตั้งแต 1 ถึง 4 คะแนน การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาคะแนนรวมแลว
แบงเปน 5 ระดับ โดยใชอัตราภาคช้ันในการแบงระดับคะแนน (กมลรัตน ศักดิ์สมบูรณ, 2548) โดยระดับคะแนนมากแสดงวามี
พฤติกรรมฯ มาก  

เกณฑการแบงระดับคะแนนของแบบวัด ทั้ง 3 แบงเปน 5 ระดับ คือ ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยใชเกณฑ ≤ 
20.00/100 คะแนน 20.01-40.00/100 คะแนน 40.01-60.00/100 คะแนน 60.01-80.00/100 คะแนน และ ≥ 80.01/100 ขึ้นไป 

7. การเก็บและรวบรวมขอมูล
การรวบรวมดําเนินการภายหลังผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดานจริยธรรมการวิจัย ในรายวิชาวิจัยทางการ

พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เก็บขอมูลระหวาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 โดยการสแกน QR code และสงลิงคแบบสอบถามใหแกสตรีตั้งครรภ ใหสตรีตั้งครรภอานคําชี้แจงอาสาสมัคร กรณีที่
ยินยอมเขารวมวิจัยใหสตรีตั้งครรภเลือกตอบยินยอมลงในแบบสอบถามออนไลน จากน้ันดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผานระบบ
ออนไลน โดยใชเครื่องมือจํานวน 4 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของสตรีตั้งครรภ ใหผูเขารวมวิจัยพิมพคําตอบลง
ในแบบสอบถามออนไลน สงคําตอบแลวใหผูเขารวมวิจัยตอบแบบวัด ชุดที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโร
นาไวรัส 2019 (COVID-19) สงคําตอบแลวใหทํา ชุดที่ 2 แบบวัดการรับรูความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-
19) สงคําตอบแลวใหทํา ชุดที่ 3 แบบวัดการรับรูอุปสรรคเกี่ยวกับการปองกันเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ตามลําดับ โดย
ใชเวลาในการตอบคําถามทั้งหมดประมาณ 30-40 นาที  

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางโดยการชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย การเขารวมขึ้นอยูกับความสมัครใจ สามารถถอนตัวได
โดยไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูลจะถูกเก็บเปนความลับ เม่ือยินยอมเขารวมวิจัยจึงลงนามในเอกสารยินยอม ในขั้นตอนการเก็บขอมูล กลุม
ตัวอยางสามารถเลือกชวงเวลาท่ีสะดวกไดดวยตนเอง โดยผูวิจัยตระหนักถึงความเครียดและความไมสุขสบายของสตรีตั้งครรภที่อาจจะมี
ผลตอทารกในครรภ โดยสามารถหยุดพักและเปล่ียนอิริยาบถแลวจึงทําแบบวัดตอได ผูเขารวมวิจัยทุกรายจะไมไดรับของที่ระลึกหรือ
คาตอบแทนใดๆ การวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชสถิตเิชิงพรรณนาและทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปลดวยสถิติสหสัมพันธสเปยรแมน 

8. ผลการวิจัย
จากกลุมตัวอยางจํานวน 127 ราย พบวามีอายุอยูในชวง 20-40 ป Median=27.71, S.D.=4.22 กลุมตัวอยางเกือบ

ทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 81.1) มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 92.1) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 54.3) อาชีพ
รับจางทั่วไป (รอยละ 24.4) รองลงมาคืออาชีพคาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว (รอยละ 15.7) รายไดเฉลี่ยของครอบครัวอยูในชวง 10,001-
20,000 บาท (รอยละ 53.5) สวนใหญมีความเพียงพอของรายได (รอยละ 81.9) มีลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยว (รอยละ 
78) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 98.4) สวนใหญรอยละ 74.8 ไดรับขาวสารเร่ืองโคโรนาไวรัส 2019 จากเฟสบุค (Facebook)
รองลงมาคือโทรทัศน (รอยละ 48) เปนสตรีตั้งครรภครรภแรก (รอยละ 46.5) รองลงมาคือสตรีตั้งครรภที่ 2  (รอยละ 34.6) มีอายุ
ครรภ 15-28 สัปดาห ซึ่งอยูในไตรมาสที่ 2 (รอยละ 59.1) สวนใหญรอยละ 93.7 ไมมีอาการผิดปกติในเร่ืองทางเดินหายใจและ
ประวัติการรักษา (14 วันที่ผานมา) ไมมีประวัติการเดินทางจากตางประเทศ (14 วันท่ีผานมา) (รอยละ 98.4) ไมมีประวัติการ
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เดินทางไปยังจังหวัดเสี่ยง (14 วันที่ผานมา) (รอยละ 99.2) ไมมีประวัติไปสถานท่ีเสี่ยง เชน ตลาดนัด หางสรรพสินคา 
สถานพยาบาลหรือขนสงสาธารณะ ที่พบผูสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในชวง 1 เดือนที่ผานมา (รอยละ 99.2)   

คะแนนและระดับการรับรูความเสี่ยงการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19) โดยรวมจัดอยูในระดับสูง เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานการรับรูความเสี่ยงทางสังคมอยูในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 1)  คะแนนและระดับการรรับรูอุปสรรค
การปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเศรษฐกิจ อยูใน
ระดับต่ํา (ตารางที่ 2) คะแนนและระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยรวมจัดอยูใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการลางมือ ดานการรักษาระยะหาง ดานการไมใชสิ่งของรวมกับผูอื่น และดานการ
หลีกเลี่ยงสถานท่ีผูคนแออัด   อยูในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 3) และ การรับรูความเสี่ยงการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํากับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r = .294, p < .001) และการรับรูอุปสรรคการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (r = .068, p 
= .447) (ตารางที่ 4) 
ตารางที่ 1 คะแนนและระดับการรับรูความเสี่ยงการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของกลุมตัวอยาง (n=127)   
การรับรูความเสี่ยงการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัสเปนรายดานและ

โดยรวม 
คะแนน 

ที่เปนไปได 
พิสัย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ดานการรับรูพฤติกรรมเส่ียง 
ดานการรับรูปจจัยเสี่ยง 
ดานการรับรูความเสี่ยงทางสังคม 
ดานการรับรูโอกาสเส่ียง 
การรับรูความเสี่ยงการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยรวม 

1-48 
1-8 
1-24 
1-8 
1-88 

22-47 
2-8 
9-24 
2-8 

38-85 

39.41 
6.39 
18.66 
6.78 
71.24 

4.378 
1.3 
2.78 
1.28 
7.68 

สูง 
สูง 
ปาน
กลาง 
สูง 
สูง 

ตารางที่ 2 คะแนนและระดับการรรับรูอุปสรรคการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของกลุมตัวอยาง (n=127) 
การรับรูอุปสรรคการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19) เปนรายดานและโดยรวม 
คะแนนที่เปนไป

ได 
พิสัย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ดานการสวมหนากากอนามัย 
ดานการลางมือ 
ดานการรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกสะอาด 
ดานการไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน 
ดานการเขาสังคม   
ดานการดูแลตนเอง 
ดานเศรษฐกิจ 
การรับรูอุปสรรคการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) โดยรวม 

1-8 
1-4 
1-8 
1-8 
1-12 
1-16 
1-12 

1-68 

2-8 
1-4 
3-8 
2-8 
4-12 
7-14 
3-12 

25-65 

4.98 
2.85 
6.11 
5.27 
8.00 
10.14 
6.17 

43.52 

1.68 
0.94 
1.55 
1.63 
2.14 
1.76 
2.46 

8.85 

ปานกลาง 
สูงมาก 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต่ํา 

ปานกลาง 

ตารางที่ 3 คะแนนและระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของกลุมตัวอยาง (n=127)   
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

(COVID-19)เปนรายดานและโดยรวม 
คะแนนที่
เปนไปได 

พิสัย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ดานการลางมือ 
ดานการสวมหนากากอนามัย 
ดานการรักษาระยะหาง 
ดานการหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหนา 
ดานการปดปากและจมูกเม่ือไอจาม 
ดานการหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธกับผูปวยโรคทางเดินหายใจ 

1-16 
1-12 
1-16 
1-4 
1-4 
1-4 

8-16 
6-12 
6-16 
1-4 
1-4 
1-4 

12.89 
10.43 
11.02 
2.98 
3.09 
3.28 

1.86 
1.56 
1.98 
0.77 
0.77 
0.97 

ปานกลาง 
สูงมาก 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 
สูง 
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พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19)เปนรายดานและโดยรวม 

คะแนนที่
เปนไปได 

พิสัย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ดานการไมใชสิ่งของรวมกับผูอ่ืน 
ดานการรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกสะอาด 
ดานการหลีกเลี่ยงสถานที่ผูคนแออัด   
ดานการหลีกเลี่ยงการเดินทางตางประเทศ 
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) โดยรวม 

1-8 
1-12 
1-16 
1-8 

1-100 

2-8 
5-12 
8-16 
2-8 

54-96 

5.53 
10.12 
11.74 
7.84 
78.9 

1.5 
1.38 
1.84 
0.76 
6.56 

ปานกลาง 
สูงมาก 
ปานกลาง 
สูงมาก 
สูง 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางการรับรูความเส่ียงการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) การรับรูอุปสรรคการปองกันการติดเชื้อโคโร
นาไวรัส 2019 (COVID-19) กับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)  

ตัวแปร 
พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 

P-values คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ (r) 
การรับรูความเส่ียงการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (COVID-19) 
การรับรูอุปสรรคการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 (COVID-19) 

 .294** 

.068 

 .001 

.447 

9. อภปิรายผล
ผลการวิเคราะหการรับรูความเส่ียงฯ โดยรวมทั้ง 4 ดานของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูงอาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางที่มีอายุสวน

ใหญอยูในชวง 25-34 ป (รอยละ 72.5) เปนชวงอายุที่มีการใชเฟสบุค Facebook เปนอันดับ 1 ของประเทศไทย (Simon Kemp, 
2021) สอดคลองกับขอมูลกลุมตัวอยางมีการรับรูขอมูลขาวสารจากเฟสบุค Facebook ถึงรอยละ 74.8 ซึ่งเปนชองทางในการรับรู
ขาวสารตางๆเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จึงทําใหมีการรับรูความเสี่ยงฯ ในระดับสูง เม่ือพิจารณารายดานพบวา กลุมตัวอยาง
มากกวาครึ่งมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งการศึกษาเปนพื้นฐานความรูที่จะนํามาซึ่งกระบวนการการคิด วิเคราะห และสังเคราะห
ขอมูล คิดเชื่อมโยงเหตุการณจึงสงผลใหสตรีตั้งครรภมีคะแนนดานการรับรูพฤติกรรมเสี่ยง การรับรูปจจัยเสี่ยง และการรับรูโอกาสเส่ียง
อยูในระดับสูง  และชวงอายุ 25-34 ป เปนชวงอายุที่กําลังมีการทํางาน และรอยละ 55.1 ของกลุมตัวอยางประกอบอาชีพรับจาง 
พนักงานบริษัทเอกชน และทํางานโรงงาน ซึ่งเปนอาชีพที่มีการพบปะผูคนเปนจํานวนมาก ทําใหกลุมตัวอยางเขาถึงการรับรูความเสี่ยง
ทางสังคมไดมาก สอดคลองกับผลการศึกษาพบวาดานการรับรูความเสี่ยงทางสังคมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง  

กลุมตัวอยางมีคะแนนและระดับการรับรูอุปสรรคการปองกันติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยรวมอยูระหวาง 
25-65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 68 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 43.52 จัดอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่วา
การรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสตรีตั้งครรภทราบถึงความรุนแรงจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สอดคลองกับหยางและคณะ Yang et al. 
(2020) ไดศึกษาในสตรีตั้งครรภที่มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) จํานวน 114 ราย ที่พบวาสตรีตั้งครรภมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) สูงกวาประชาชนทั่วไป ทั้งหมดน้ีอาจเปนเหตุที่สงผลใหสตรีตั้งครรภมี
พฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) อยูในระดับสูง ถึงแมจะมีการรับรูอุปสรรคอยูในระดับ
ปานกลางก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในประเทศเอธิโอเปย พบวาการรับรูอุปสรรคในระดับต่ํา มีการปฏิบัติในการปองกันเชื้อ
โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19 ) ต่ํากวาการรับรูอุปสรรคในระดับสูง (Trhas tadesse et al., 2020) ซึ่งไมสอดคลองกับเเนวคิด
เเบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ Health Belief Model) ของเบคเกอร ดราชแมน และคริสช (Becker, Drachment, & Kirscht, 
1977) ไดกลาววาเมื่อมีอุปสรรคมาก พฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อจะลดลง เปนผลมาจากความวิตกตกกังวลในระดับสูงจึงทําให
สตรีตั้งครรภมีพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อในระดับที่สูงได ซึ่งควรทําการศึกษาในขั้นตอไป 

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันการติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) โดยรวมทั้ง 10 ดาน อยูใน
ระดับสูง (  78.9, S.D. 6.56) สอดคลองกับการศึกษาของธานี กลอมใจและคณะ (2563) พบวาพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโค
โรนาไวนัส 2019 (COVID-19) โดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่งคลายคลึงกับผลการวิจัยของศุภัคชญา ภวังคคะรัต (2563) พบวา
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและประชาชนในหมูบานมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
(COVID-19) คือ การสวมหนากากอนามัย กินรอน ชอนสวนตัว หมั่นลางมือ เวนระยะหางทางสังคม และหลีกเลี่ยงไปในสถานท่ี
ผูคนแออัดในชวงที่มีสถานการณแพรระบาดของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ทั้งชวงที่มีการล็อกดาวนและชวง
มาตราการผอนปรนอยูในระดับสูง และผลการศึกษาของอวาทิพย แว (2563) พบวากลุมตัวอยางทุกรายมีวิธีการดูแลตนเองและ
ปฏิบัติตามเพื่อปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)  

10. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
สามารถนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางในการสงเสริมใหสตรีตั้งครรภมีพฤติกรรมการปองกันการติด

เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)   

11. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในบุคคลกลุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความแตกตางเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส

2019 (COVID-19) เชน มารดาในระยะใหนมบุตร 
2. ควรทําการศึกษาปจจัยดานอ่ืน เชน การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน การรับรูความส้ินเปลือง ฯลฯ ที่อาจมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) 
3. ควรศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
4. ควรมีการพัฒนาในรูปแบบของแอพลิเคชันท่ีเกี่ยวกับการปองกันหรือติดตามการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-

19) ในสตรีตั้งครรภ

12. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ อ.วายุรี ลําโป ที่ใหคําแนะนําในการทําวิจัยตลอดมา  ขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน คือ ผูชวย

ศาสตราจารย ถิรวรรณ ทองวล อ.หงษาวดี โยธาทิพย และ ดร.พิไลพร สุขเจริญ ที่กรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
เครื่องมือวิจัย คณะกรรมการสอบวิจัยที่ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นที่เปนประโยชน ทําใหวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และ
คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกทาน ที่ถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ 
ขอขอบพระคุณสตรีตั้งครรภที่ใหความรวมมือในการเขารวมการทําวิจัย  
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ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ 

โรงพยาบาลนครปฐม  

สุปรีดา  มหาสุข1* และ นงนุช  เชาวนศิลป2 

1กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม 
2กลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*ผูรบัผิดชอบบทความ: supreda.mahasuk@gmail.com

บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู ปวยที ่ใชเครื่องชวยหายใจ 

โรงพยาบาลนครปฐม โดยประยุกตใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง เพื่อพัฒนางานประจำสูงานวิจัย กลุมตัวอยาง
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานดูแลผูปวยผูใหญที่ใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวยสามัญและหอผูปวย
พิเศษ และเวชระเบียนผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ดำเนินการวิจัยระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563 แบงเปน
ระยะที่ 1 มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา วิเคราะหสถานการณ 2) นำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ มาทบทวน
ปรับปรุงใหทันสมัย 3) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจใหพยาบาลรับทราบและนำแนวปฏิบัติไป
ทบทวนดวยตนเองและนำไปใช และ 4) ติดตามประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ระยะท่ี 2 การ
พัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ไมผานการประเมินจากระยะที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมประชุมกลุมทบทวนแนวปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู 
และสรางความตระหนักในการนำแนวปฏิบัติไปใช จากน้ัน นิเทศ ติดตามประเมินสมรรถนะพยาบาล และผลลัพธดานผูปวยจาก
เวชระเบียน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t-test   

ผลการวิจัยพบวา ในระยะที่ 1 พยาบาลมีคะแนนประเมินสมรรถนะดานความรูภายหลังการทบทวนแนวปฏิบัติการ
ดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจดวยตนเอง อยูในระดับมากท่ีสุด ( =78.46, SD = 11.63) โดยผานเกณฑการประเมินสมรรถนะ 
รอยละ 79.80 และระยะที่ 2 พบวา พยาบาลท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะดวยกิจกรรมทบทวนแบบกลุม มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูสูงกวากอนการไดรับพัฒนาสมรรถนะ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) สวนผลลัพธดานการดูแลผูปวยพบวา อัตรา
การติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจลดลง จาก 7.72 เหลือ 7.01 ครั้งตอ 1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ 

ตำแหนงที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนลางลดลง จากรอยละ 30.79 เปนรอยละ 27.88 และ อุบัติการณเลื่อนหลุดของ
ทอชวยหายใจโดยไมไดวางแผนลดลงจาก 9.10 เปน 8.31 ตอ 1,000 วันที่ใสทอชวยหายใจ 

การศึกษาน้ี สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมของพยาบาลในการจัดกิจกรรมทบทวนแบบกลุม โดยแบงปนความรูและ
ประสบการณรวมกัน สงผลใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะการพยาบาล  การพัฒนาคุณภาพและแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ได
มาตรฐานเพ่ือผลลัพธที่ดีในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ  

คำสำคัญ: แนวปฏิบัติการดูแลผูปวย  ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ  สมรรถนะพยาบาล  การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย 
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Effects of Nurses' Competency Development to Care for  

Patient with Ventilator, Nakhon Pathom Hospital 

Supreda Mahasuk 1* and Nongnutch Chowsilpa 2  

1Nursing Department, Nakhon Pathom Hospital 
2Faculty of Nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University 
*corresponding author: supreda.mahasuk@gmail.com

Abstract  

This research aimed to study the effects of nurses' competency development in caring for patients 

with ventilators in Nakhon Pathom Hospital. The quality development process was applied the Deming 

Cycle (PDCA) in this routine to the research study. The purposive sampling was registered nurses who work 

in a general or private-wards, and medical records of patients using ventilators. The research has conducted 

between October 2019-September 2020, divided into 2 phases. In phase 1, there are four steps which 

comprised: 1) situation analysis 2) adoption of the work instruction for patient care using a ventilator 3) 

conduct of a meeting among nurses to clarify guidelines on how to care for patients using ventilators to 

nurses and apply the guidelines by self-review and use 4) monitor and evaluate nursing competency in 

caring for patients with ventilators. And phase 2 comprised of the development of nursing competency for 

nurses who had been less competent in ventilator care in phase 1 by organizing group meeting, reviewing 

the nursing work instructions, sharing each other knowledge, raising awareness on the implementation of 

the nursing work instruction, then evaluating the knowledge of competency and directing the application 

of the guideline to the participants. The patient outcomes who used ventilators are measured by monitoring 

the results from the patient's medical record. Data were analyzed using descriptive statistics by percentage, 

mean, standard deviation, and paired t-test. 

The research results were: In phase 1, nurses had the highest level of competency assessment 

score after attending the meeting and self-reviewing the guideline patient care with a ventilator ( =78.46, 

SD=11.63), and passed 79.80% of the competency evaluation criteria. In phase 2, the nurses who received 

competency improvement through group review activities had a higher knowledge score than before 

developed competency (p < .001). The rate of infection with ventilator-associated pneumonia decreased 

from 7.72 to 7.01 per 1,000 ventilator days. The location of the lower respiratory tract infection decreased 

from 30.79 % to 27.88 %. And the incidence rate of unplanned extubating had reduced from 9.10 to 8.31 

per 1,000 intubation days. 

This study reflects that the participation of nurses in organizing group review activities by sharing 

each other knowledge and experience could lead to the development of nursing competency, improving 

quality, and standardized nursing practices for good outcomes in ventilator care.  

Keywords: nursing work instruction, patient with ventilator, nurses' competency, routine to research 
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1. บทนำ
สมรรถนะถือเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนใหตัวช้ีวัดหลักของหนวยงาน (key performance indicator) 

บรรลุเปาหมายไดอยางสมบูรณ และสามารถนำไปใชเปนปจจัยพื้นฐานในการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในองคกร 
(เพ็ญจันทร แสนประสาน และคณะ , 2556) ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะที่เหมาะสมเปนพลังผลักดัน
สำคัญ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2552) เชนเดียวกับสภาการพยาบาลไดเห็นความสำคัญของสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ จึงไดทำการทบทวนและพัฒนาสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย ความจำเปนของประเทศ และมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ (สภาการพยาบาล, 2561) 

ปจจุบัน ผูปวยภาวะวิกฤตที่จำเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ดังน้ันพยาบาลซ่ึงเปนผูทำหนาที่
หลักใหการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง  จึงตองมีสมรรถนะในการจัดการดูแลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจ มีความรูและทักษะการบำบัดระบบหายใจ และทักษะในการใชเครื่องชวยหายใจ เน่ืองจากผูปวยมีโอกาสสูงที่
จะเกิดปญหาภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องชวยหายใจได (กุลญนาท ผองแผว และ สมหมาย คชนาม, 2561) เชน พบภาวะ
ปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจในอัตรารอยละ 9-27 สงผลใหผูปวยตองนอนในโรงพยาบาลนานข้ึน 16-25 วัน 
และมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33-72 (Li et al., 2018; Rosenthal et al., 2012)  

โรงพยาบาลนครปฐม มีนโยบายการดูแลผูปวยโดยยึดหลักความปลอดภัยซ่ึงการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจเปน
หนึ่งในประเด็นการดูแลที่สำคัญและไดกำหนดแนวปฏิบัติไวเพื่อใหพยาบาลใชเปนแนวทางในการดูแลผูปวย อยางไรก็ตาม 
งานปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (2562) ไดรายงานการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในป พ.ศ. 2560, 
2561 และ 2562 วามีจำนวนผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจรอยละ 10.65, 11.56 และ 18.16 พบปญหาการติดเช้ือจากการใช
เครื่องชวยหายใจเพ่ิมขึ้นในแตละป ไดแก อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ เทากับ 6.39, 7.33 
และ 7.72 ตอ 1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ และพบการติดเชื้อที่ตำแหนงระบบทางเดินหายใจสวนลางรอยละ 27.78, 30.47 
และ 30.79 ตามลำดับ ทั้งน้ีจากการท่ีผูวิจัยนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานรวมกับการทบทวนคุณภาพการดูแลผูปวยของพยาบาล
จากเวชระเบียน พบวายังมีปญหาในการนำแนวปฏิบัติไปสูการปฏิบัติจริง เนื่องจากพยาบาลแตละหนวยงานมีความรู ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณการดูแลผูปวยที่ใชเครื ่องชวยหายใจตางกัน ประกอบกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีของ
เครื่องชวยหายใจมีการพัฒนาขึ้น การใชงานแตกตางไปจากเดิม มีความซับซอนของโรคเพิ่มขึ้นและแนวทางในการดูแลผูปวย
ปรับเปลี่ยนไป (จันทรเพ็ญ เนียมวัน และคณะ, 2563) ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผูปวย
ที่ใชเครื่องชวยหายใจ โดยการทบทวน ปรับปรุงแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับปญหา สถานการณการทำงานของหอผูปวย เพื่อใหพยาบาลใชเปนคูมือในการปฏิบัติการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมุงหวังใหเกิดผลลัพธของการดูแลที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล และลดคาใชจาย  

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธกอนและหลังการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ  

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประยุกตใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) (เทวินทร ประ

สิทธิประเสริฐ, 2557) แบงเปน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ดำเนินการวิเคราะหสถานการณ นำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจ ประกอบดวย การดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจชนิด Bird Ventilator การปองกันทอชวยหายใจเลื่อนหลุด
โดยไมไดวางแผน การปองกันปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ และการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่ระบบทางเดินหายใจ มาทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ แลวประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติใหพยาบาลรับทราบ และใหเวลาไปทบทวนแนวปฏิบัติดวยตนเองพรอมท้ังนำไปใช จากน้ันติดตามประเมินสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจและผลลัพธของการดูแลดานผูปวย สวนระยะที่ 2 เปนการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลที่ไมผานเกณฑจากระยะที่ 1 ดวยวิธีจัดประชุมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู นำแนวปฏิบัติมาทบทวนซ้ำ เพื่อสรางความเขาใจ
ในการใชแนวปฏิบัติ จากน้ันนิเทศ ติดตาม ประเมินผลลัพธดานสมรรถนะพยาบาล และผลลัพธดานผูปวย ดังภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั ้งน้ีเปนการดำเนินการพัฒนางานประจำสู งานวิจัย (Routine to Research: R to R) โดยประยุกตใช

กระบวนการพัฒนาคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง ในชวงระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563   

4.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง  
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานดูแลผูปวยผูใหญที่ใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวยสามัญและหอผูปวย

พิเศษ โรงพยาบาลนครปฐม กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยระยะที่ 1 คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติดังกลาว
ขางตน และยินดีเขารวมวิจัย จำนวน 297 คน และระยะที่ 2 กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ไมผานเกณฑการประเมิน
สมรรถนะการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจจากระยะที่ 1 สวนกลุมตัวอยางดานผูปวย คือ เวชระเบียนผูปวยผูใหญที่ใช
เครื่องชวยหายใจที่รับการรักษาในหอผูปวยสามัญและหอผูปวยพิเศษ ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 

เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัย: ไดแก แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ (Nursing work 
instruction for patient with ventilator) ประกอบดวยแนวปฏิบัติยอย 4 เรื่อง คือ 1) การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจชนิด 
Bird Ventilator 2) การปองกันทอชวยหายใจเลื่อนหลุดโดยไมไดวางแผน 3) การปองกันปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวย
หายใจ และ 4) การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติที่มีการจัดทำไวแลว
และผูวิจัยนำมาทบทวน โดยศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ แลวปรับปรุงใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบท   

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล: ประกอบดวย แบบประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย คำถามเก่ียวกับ
อายุ อายุการปฏิบัติงาน ประวัติการอบรม และประสบการณการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ สวนที่ 2) แบบประเมิน
สมรรถนะดานความรูในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ลักษณะเปนขอคำถามใหเลือกคำตอบที่ถูกตองที่สุด 1 ขอ 
(Multiple choice question) จำนวน 20 ขอ มีเกณฑประเมินผานที่รอยละ 70 สวนที่ 3) แบบประเมินสมรรถนะดานทักษะ
ในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ลักษณะเปนขอความตรวจสอบรายการปฏิบัติ (Checklist) ไดถูกตองครบถวนตาม
ขั้นตอน จำนวน 20 ขอ โดยมีเกณฑประเมินผานที่รอยละ 80 และแบบบันทึกผลลัพธดานการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ 
จากเวชระเบียนผูปวยผูใหญที่ใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวยสามัญและหอผูปวยพิเศษ และรายงานการ
เฝาระวังการติดเช้ือในโรงพยาบาล ของหนวยปองกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลนครปฐม  

การตรวจสอบคุณภาพ: ผูวิจัยนำเครื่องมือที่ใชในการดำเนินการวิจัย และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เสนอใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบ แลวคำนวณหาคาความตรงกันของผูทรงคุณวุฒิและดัชนีความ
ตรงตามเน้ือหา (Content validity index: CVI) ไดเทากับ 0.88 และทดสอบ วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน ดวยวิธีของคูเดอร-
ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson: KR-20) ไดคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบประเมินสมรรถนะ เทากับ 0.90  
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4.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยและการรวบรวมขอมูล 
แบงเปน 2 ระยะ ตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (P-D-C-A) ดังน้ี 
ระยะท่ี 1 การศึกษาสถานการณ ประกอบดวยกิจกรรม 4 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นวางแผน (Plan): โดยการศึกษาสถานการณ วิเคราะหปญหาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย

หายใจ และนำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ จากหนวยงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาล
นครปฐม มาทบทวนรวมกับการสืบคนขอมูลหลักฐานเชิงประจักษจากฐานขอมูลตาง ๆ แลวปรับปรุงใหมีความทันสมัย  

ขั้นปฏิบัติ (Do): ผูวิจัยจัดประชุมชี ้แจงแบบมีสวนรวมกับพยาบาล เพื่อรับทราบสถานการณ ปญหาการ
ปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ และนำเสนอแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจที่ผูวิจัยปรับปรุง แลว
ใหเวลาพยาบาลนำแนวปฏิบัติไปทบทวน ทำความเขาใจ ดวยตนเองในเวลา 2 สัปดาห พรอมทั้งกระตุนใหพยาบาลนำแนว
ปฏิบัติไปใชอยางสม่ำเสมอ โดยมีผูวิจัยเปนพี่เลี้ยงใหคำปรึกษา  

ขั้นตรวจสอบ (Check): ติดตามประเมินสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจและปญหา 
อุปสรรคของการนำแนวปฏิบัติไปใช โดยประเมินสมรรถนะดานความรูเปนรายบุคคล และประเมินสมรรถนะดานทักษะในการดูแล
ผูปวยเปนรายคู เน่ืองจากบางทักษะจำเปนตองปฏิบัติการพยาบาลเปนคู เชน การดูดเสมหะจากทอชวยหายใจ ตลอดทั้งติดตาม
ประเมินผลลัพธดานการดูแลผูปวยในภาพรวมจากเวชระเบียน และรายงานการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ขั้นปรับปรุงการดำเนินงาน (Act): สรุปผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย
หายใจ และผลลัพธดานการดูแลผูปวยเพ่ือหาแนวทางแกไขและวางแผนพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ไมผานเกณฑ  

ระยะท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ไมผานเกณฑการประเมินสมรรถนะ จากระยะที่ 1 
เปนการนำผลการประเมินสมรรถนะของพยาบาลที่ไมผานเกณฑการประเมินจากระยะที่ 1 มาวิเคราะห 

วางแผนแกไขและพัฒนาสมรรถนะ ดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุมพยาบาลดังกลาว โดยใชกิจกรรมทบทวนแบบกลุม
ยอยกลุมละ 10-15 คน เพื่อนำแนวปฏิบัติมาทบทวนซ้ำ กลุมละ 1 เรื่อง และใหพยาบาลมีสวนรวมวิเคราะหแนวทางปฏิบัติ 
สะทอนปญหาเก่ียวกับสาระความรู และแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจที่ยังไมเขาใจ และทดลองฝกปฏิบัติ 
แลวใหแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางกลุม โดยมีผูวิจัยใหคำแนะนำปรึกษาตลอดการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผูวิจัย
ประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจซ้ำ จากน้ัน ผูวิจัยนิเทศ ติดตามการปฏิบัติของพยาบาลในการ
การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจในภาพรวมท้ังหมด โดยผูวิจัยเปนพี่เลี้ยงใหคำแนะนำปรึกษารวมกับหัวหนาหอผูปวยอยาง
ตอเน่ือง ตลอดทั้งติดตามผลลัพธดานการดูแลผูปวย เพื่อประเมิน วิเคราะห และสรุปผลลัพธของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลสมรรถนะพยาบาลและขอมูลผลลัพธดานการดูแลผูปวย โดยใชสถิติเชิงบรรยาย แสดงคาความถ่ี รอย

ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูของพยาบาลกอนและหลังการพัฒนา
สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ ดวยสถิติ Paired t-test  

4.5 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน โรงพยาบาลนครปฐม ตามเอกสารเลขที่ 

004/2020 และไดรับอนุญาตจากผูอำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ในการเขาถึงขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนเวชระเบียน ผูวิจัย
ดำเนินการศึกษาโดยขอความยินยอมจากกลุมตัวอยาง ดวยการชี้แจงวัตถุประสงค รายละเอียดของโครงการวิจัย ประโยชนและขอ
เส่ียงที่จะเกิดขึ้น หากกลุมตัวอยางพบปญหาหรือมีขอสงสัยสามารถสอบถามผูวิจัยได และกลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการเขารวม
วิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใดใด สวนขอมูลที่ได ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทาน้ัน 

5. ผลการวิจัย
5.1 ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ศึกษา จำนวน 297 ราย มีอายุเฉลี่ย 29.44 ป (SD=9.58) สวนใหญมีอายุการ

ปฏิบัติงานมากกวา 10 ป และ 0–2 ป รอยละ 48.15 (143 คน) และ 16.50 (49 คน) ตามลำดับ เคยผานการอบรมเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจรอยละ 88.89 (264 คน) โดยผานการอบรม 1-2 ครั้ง รอยละ 52.86 (157 คน) ไมเคย
ผานการอบรมรอยละ 11.11 (33 คน) เปนผูมีประสบการณการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ 0-5 เครื่องตอเดือนรอยละ 
61.28 (182 คน) และดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจมากกวา 10 เครื่องตอเดือนรอยละ 23.23 (69 คน)   
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5.2 ผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ พบวา ผลการประเมินสมรรถนะ
พยาบาลดานทักษะในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ผานเกณฑประเมินรอยละ 100 สวนสมรรถนะดานความรู มีผูผาน
เกณฑประเมินรอยละ 79.80 (237 คน) และไมผานเกณฑรอยละ 20.20 (60 คน) ผูวิจัยจึงวางแผนดำเนินการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลในกลุมที่ไมผานเกณฑประเมิน ซึ่งมีจำนวนเพียง 43 คน เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนหนึ่ง โยกยาย เปลี่ยนที่ทำงาน 
ลาออก และไมสะดวกเขารับการพัฒนาสมรรถนะในชวงที่ดำเนินการวิจัย โดยในจำนวนน้ี มีอายุเฉลี่ย 39.56 ป (SD=9.57) 
สวนใหญเคยผานการอบรมเก่ียวกับการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ รอยละ 90.70 (39 คน) มีอายุการปฏิบัติงานมานาน
มากกวา 10 ป ในหอผูปวยพิเศษ หอผูปวยนรีเวช สูติกรรมและหอผูปวยตาหูคอจมูก ถึงรอยละ 69.77 (30 คน) ซ่ึงจัดอยูใน
กลุมมีประสบการณการดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจนอยกวา 10 เครื่องตอป   

ภายหลังการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลพบวา ผานเกณฑประเมินสมรรถนะดานความรูทุกคน โดยมีคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูภายหลังการพัฒนาสมรรถนะสูงกวากอนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูของพยาบาลระหวางกอนและหลังการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในการดูแล
ผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ (n=43) โดยใชสถิติ Paired-samples t-test 

คาเฉล่ียคะแนนความรูกอน
การพัฒนาสมรรถนะ 

คาเฉล่ียคะแนนความรูหลัง 
การพัฒนาสมรรถนะ 

Paired 
t-test 

df p-
value 

Mean S.D. Mean S.D. 
คะแนนความรู 12.86 2.07 17.05 2.21 -10.03 42 .000* 

5.3 ผลลัพธดานการดูแลผูปวย จากเวชระเบียนผูปวย และรายงานเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2562 พบวา อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ
กับการใชเครื่องชวยหายใจลดลง จาก 7.72 ครั้ง เหลือ 7.01 ครั้งตอ 1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ ตำแหนงที่มีการติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจสวนลางลดลงจากรอยละ 30.79 เปนรอยละ 27.88 และอุบัติการณทอชวยหายใจเลื่อนหลุดลดลงจาก 
9.10 เปน 8.31 ตอ 1,000 วันที่ใสทอชวยหายใจ   

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยจากงานประจำครั้งน้ี สามารถสรุปและอภิปรายผล แบงเปน 2 สวน ดังน้ี  
1) ผลการประเมินสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ พบวา พยาบาลมีสมรรถนะดานทักษะ

ในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ ผานเกณฑประเมินรอยละ 100 อาจเนื่องจากพยาบาลสวนใหญเคยผานการอบรม
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ (รอยละ 88.89) และมีประสบการณดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจมาแลว 
สอดคลองกับงานวิจัยของกุลญนาท ผองแผว และสมหมาย คชนาม (2561) ที่ศึกษาสมรรถนะการจัดการดูแลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบวา ประสบการณการดูแลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจ
สัมพันธกับสมรรถนะดานการปฏิบัติการพยาบาล และดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ( p<0.001) ประกอบกับเปนการ
ประเมินโดยตรวจสอบรายการปฏิบัติ (Checklist) วาถูกตองครบถวนตามข้ันตอน และสวนใหญทักษะที่ประเมินเปนทักษะขั้น
พื้นฐาน อีกทั้งยังทำการประเมินครั้งละ 2 คน เนื่องจากบางทักษะจำเปนตองปฏิบัติการพยาบาลเปนคู เชน ทักษะการดูด
เสมหะจากทอชวยหายใจ นอกจากน้ีกลุมตัวอยางมีเวลาทบทวนแนวปฏิบัติดวยตนเอง 2 สัปดาห กอนการติดตามประเมิน
สมรรถนะ สงผลใหผานเกณฑการประเมินไดครบทุกคน อยางไรก็ตาม เม่ือประเมินสมรรถนะดานความรูในการดูแลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจ พบวา มีผูที่ไมผานเกณฑประเมินถึงรอยละ 20.20 อาจเปนเพราะมีการปฏิบัติไดโดยไมทราบเหตผล และ
สาระความรูที่มีการปรับปรุงใหทันสมัย เชน ไมทราบความเขมขนของน้ำยาคลอเฮกซิดีน (Chlorhexidine) ที่นำมาใชทำความ
สะอาดชองปากใหกับผูปวย เน่ืองจากน้ำยาเตรียมมาพรอมใชจากฝายเภสัชกรรม และบางคนไมมีเวลาทบทวนแนวปฏิบัติหรือ
ยังไมเขาใจ ถึงแมสวนใหญเคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ (รอยละ 90.70) แตเวลาผานมา
นานแลว และไมเคยไดรับการอบรมฟนฟูวิชาการซ้ำ รวมไปถึงสวนใหญจัดอยูในกลุ มที่มีประสบการณการดูแลผูปวยใช
เครื่องชวยหายใจนอย และเปนการประเมินสมรรถนะดานความรูรายบุคคล จึงสงผลใหกลุมตัวอยางดังกลาวไมผานเกณฑการ
ประเมินในระยะที่ 1    
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2) จากผลของการศึกษาครั้งน้ี สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ
ดวยกลวิธีที่เหมาะสม โดยในการศึกษานี้คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย
หายใจ ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการดูแลผูปวยมาทบทวนซ้ำ แลวใหผูเขาประชุมมีสวนรวม แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม 
และระหวางกลุม มีผลและมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวย ซ่ึงสามารถประเมินผลลัพธของ
คุณภาพการดูแลผูปวย ชวยลดภาวะแทรกซอนและอุบัติการณความเสี่ยงไดอยางชัดเจน ทั้งอัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่
สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ ตำแหนงที่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสวนลาง และอุบัติการณเลื่อนหลุดของทอชวย
หายใจ สอดคลองกับการศึกษาของปนุฎชา พงศสวัสดิ์ (2561) พบวาการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยที่ใชเครื่องชวย
หายใจทำใหมีการปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมมากขึ้น (p<.01) สวนเมตตา เขียวแสวง และคณะ (2563) ไดพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ  และศึกษาผลของการนำแนวปฏิบัติการ
พยาบาลไปใชในหอผูปวยวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา สามารถลดอุบัติการณการเกิดปอดอักเสบจากการใช
เครื่องชวยหายใจลงได ถึงไมพบอุบัติการณเลยในชวงระยะเวลา 4 เดือนหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาล ทั้งน้ี มณีนุช สุทธสนธ์ิ 
และคณะ (2560) ไดศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลตออัตราการเกิดทอชวยหายใจเลื่อนหลุดในผูปวยอาการหนัก
ที่ใสทอชวยหายใจ พบวา กลุมผูปวยที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลมีการเลื่อนหลุดของทอชวยหายใจนอยกวากลุมผูปวยที่ไมได
ใชแนวปฏิบัติการพยาบาล (p<.05, 2= 3.067) และการวิจัยของ อุดมลักษณ เตียสวัสดิ์และคณะ (2560) ซ่ึงศึกษาผูปวยกลุม
ที่ไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยใชเครื่องชวยหายใจเปรียบเทียบกับผูปวยกลุมที่ไมไดรับการดูแลโดยใช
แนวปฏิบัติฯ พบวา ความเสี่ยงในการเกิดทอชวยหายใจเลื่อนหลุดนอยกวา ไดรับการประเมินและจัดการใหหยาเครื่องชวย
หายใจอยางเหมาะสมมากกวา คาเฉล่ียจำนวนวันนอนในหอผูปวยหนักนอยกวา และพยาบาลมีความพึงพอใจตอการใชแนว
ปฏิบัติในระดับสูง นอกจากน้ียังมีการศึกษาอีกจำนวนมากที่นำแนวปฏิบัติมาใช และสามารถปองกัน เฝาระวังและควบคุมการ
ติดเชื้อในผูปวย ตลอดทั้งลดอุบัติการณและภาวะแทรกซอนจากการใชเครื่องชวยหายใจได   

กลาวไดวา การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ โดยใชแนวปฏิบัติเปนเครื่องมือ
สำคัญ และการจัดกิจกรรมทบทวนแบบกลุมโดยใหพยาบาลทุกคนมีสวนรวมแลกเปล่ียนเรียนรู สามารถสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับพยาบาล ทำใหเกิดความมั่นใจ และมีความพรอมในการนำแนวปฏิบัติไปใชยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม จำเปนตองมีระบบการ
สนับสนุนอื่นที่จะนำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยไปใชใหเกิดประสิทธิภาพดวย เชน การจัดอบรมฟนฟูความรูทางวิชาการแก
พยาบาลอยางสม่ำเสมอเพ่ือใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง การจัดอัตรากำลังที่เหมาะสม การจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
ดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจอยางเพียงพอ เปนตน นอกจากน้ีพยาบาลควรมีความตระหนักและมีวินัยในการใชแนวปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ สามารถคนหาปญหา แกไขสาเหตุ มีความคิด และการตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณบนพื้นฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ เพ่ือใหการพยาบาลผูปวยท่ีไดมาตรฐานและเกิดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้น   

7. ขอจำกัดในการวิจัย
การศึกษาครั้งน้ีเปนการดำเนินงานประจำสูการวิจัย โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลดานความรู และทักษะใน

การดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจหลักที่มีใชในหอผูปวยที่ศึกษา คือ Bird Ventilator จึงไมครอบคลุมเครื่องชวยหายใจอ่ืน 
ที่มีใชในปจจุบัน และไมครอบคลุมสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจท้ัง 6 ดาน คือ 1) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ดานการปฏิบัติการพยาบาล 3) ดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 4) ดานการกำกับการทำงานของ
เครื่องชวยหายใจ 5) ดานการส่ือสาร และ 6) ดานการบริหารจัดการ (วราภรณ ธโนโรจน และคณะ, 2555)  

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ดานการปฏิบัติการพยาบาล: 1) ควรสงเสริมใหบุคลากรพยาบาลนำแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวย

หายใจไปใชอยางตอเน่ือง ดวยกลยุทธหลากหลายวิธี เชน การจัดกิจกรรมทบทวน การอบรมหรือการประชุมกลุมนักปฏิบัติ 2) 
ควรจัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลอยางตอเนื่องในรูปแบบตาง ๆ เชน โครงการปฐมนิเทศ /พยาบาลพี่เลี้ยงแก
พยาบาลจบใหม โครงการอบรมฟนฟูความรูทางวิชาการเก่ียวกับการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ ตลอดทั้งผูปวยกลุมอ่ืน ๆ  

8.2 ดานวิชาการและการวิจัย: 1) ควรทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจใหทันสมัย
ตามหลักฐานเชิงประจักษ และพัฒนาเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ (Clinical nursing 
practice guideline) ตอไป 2) ควรทำการวิจัยเก่ียวกับปญหาในการใชเครื่องชวยหายใจอ่ืน ๆ เชน การหยาเครื่องชวยหายใจ 
3) ควรทำการวิจัยใหครอบคลุมเก่ียวกับสมรรถนะของพยาบาลในการจัดการดูแลผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจท้ัง 6 ดาน
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9. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ที่สนับสนุนการทำวิจัย และผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือ

วิจัย ใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ตลอดทั้งพยาบาลและทุกทานท่ีมีสวนรวมใหการวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณ สำเร็จลุลวง
ตามวัตถุประสงคเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อสำรวจการกลั ่นแกลงในนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแหงหนึ ่งในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยาง เปน นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัย

แหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane โดยแสดงสูตรและวิธี

คำนวณดังนี้ เมื่อ N = ขนาดของประชากร n = ขนาดของกลุมตัวอยาง e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง เทากับ 0.05 

กลุมตัวอยางประชากรทั้งหมด 299 คน โดยแทนคาได 300/(1+300 ( 0.05) ^2 ) = 300/1.75 = 171 คน และคา

ความคลาดเคลื่อน 0.05 = (300 X 5 )/100=15 คน สรุปกลุมตัวอยางท่ีตองเลือก 171 + 15 = 186 คน และการสุมตัวอยาง

อยางงาย  เครื ่องมือที่ใชศึกษา คือ แบบสอบถามการถูกกลั ่นแกลงที่ผานการทดสอบคาความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ 

(Reliability) และไดสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.87 รวบรวมเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน การ

วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก จำนวน คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา

พยาบาลเคยถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษารอยละ 62.90 และเคยถูกกลั่นแกลงหลายครั้งตอสัปดาหรอยละ 33.87 และผูที่กลั่น

แกลงในที่สถานศึกษาสวนใหญรุนพี่ที่คณะรอยละ 38.46 รองลงมาเพื่อนรวมชั้นรอยละ 25.64 และอื่นๆ รอยละ 35.90 

ประกอบดวยแมบานรอยละ 14.53 ญาติผูปวยรอยละ 12.82 และผูปวยรอยละ 8.55 

คำสำคัญ: การรับรูการถูกกลั่นแกลง นักศึกษาพยาบาล 
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Abstract 

The purpose of this research was to explore the frequency of bullying among nursing students in 

a university in the Northeastern region of Thailand. This study was a survey research design. The sample 

group used Taro Yamane's sample size formula. The formula and method were shown as follows: where N 

= Population Size, n = Sample Size, e = Sample Error, 0.05. The total population sample as sampled by 

substituting the formula 300/ (1+300 ( 0.05) ^2 ) = 300/1.75 = 171 peoples and the sample error 0.05 

= (300 X 5 )/100 =15 peoples. Summarize the sample to choose 171 + 15 = 186 peoples and simple 

sampling. he study instrument was a bullying questionnaire which passed the Reliability Test and obtained 

Cronbach's alpha coefficient of 0.87. Data were collected from online questionnaires. The data were 

analyzed using descriptive statistics such as number, percentage, mean, standard deviation. 

The results found that 62.90% of nursing students had been bullied at school, 33.87% had been 

bullied several times a week, and most of those who were bullied at school were 38.46% of seniors at the 

faculty, 25.64% followed by classmates, and others. Others 35.90% consisted of housewives 14.53%, 

relatives of patients 12.82% and patients 8.55%. 

Keywords: Perception of being bullied, nursing students 

บทนำ  
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

องคการอนามัยโลก (WHO, 2013) ระบุวาการกลั่นแกลงในที่ทำงานเพิ่มขึ้นทั่วโลกวาเปนภัยคุกคามรายแรงตอ

สุขภาพของพยาบาลและความเปนอยูที่ดี องคการอนามัยโลกยังตระหนักถึงความสำคัญในการกำจัดการกลั่นแกลงในที่ทำงาน 

(WHO, 2013) การกลั่นแกลงในที่ทำงานทุกสถานการณเพราะวาพยาบาลที่จบใหมเปนเหยื่อของพฤติกรรมอันไมพึงประสงค

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีเจตนาที่จะทำรายและเหยื่อไมสามารถปองกันตัวเองได (Einaren, 2005) ในการศึกษางานวิจัย

เกี่ยวกับการกลั่นแกลงของพยาบาลในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกพบวาการกลั่นแกลงเปนที่แพรหลายมากที่สุดในแถบประเทศ

ตะวันออกกลางซึ่งมีอัตราการกลั่นแกลงในที่ทำงานอยูที ่รอยละ  39.7 (Spector, Zhou & Che, 2014) จากงานวิจัยใน

ประเทศออสเตรเลีย มีการศึกษาการกลั่นแกลงนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 และ 3 จำนวน 154 คน ที่มีประสบการณการถูก
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กลั่นแกลงทางรางกายในขณะขึ้นฝกปฏิบัติงานมากกวารอยละ 57 รองลงมานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 รอยละ 33 เคยมี

ประสบการณการถูกกลั่นแกลงทางกาย เชน การถูกเตะหรือตบ และผูกลั่นแกลงอาจเปนผูปวย เพื่อนรวมงานหรือพยาบาล 

(Ferns & Meerabeau, 2009) 

จากการทบทวนเอกสาร พบวา การวิจัยไดดำเนินการเกี่ยวกับความถี่และผลกระทบของการกลั่นแกลงในคณะ

พยาบาลศาสตร และพฤติกรรมที่ไมเปนธรรมที่มีตอนักศึกษา แตไมมีการศึกษาหรือตรวจสอบการกลั่นแกลงในคณะพยาบาล

ศาสตรและผูบรหิารสถานศึกษา โดยการกลั่นแกลงพบวาเปนการละเมิดทางวาจา ความไมสุภาพ การลวงละเมิด ความกาวราว

และการลวงละเมิดทางอารมณในที่ทำงาน ซึ่งมีการศึกษาการกลั่นแกลงในสถานที่ทำงานในกลุมตัวอยางของพยาบาลฉุกเฉิน

จำนวน 249 คน ผลการวิจัยพบวารอยละ 27.3 ตกเปนเหยื่อในที่ทำงาน การกลั่นแกลงของพยาบาลคิดเปนรอยละ 72.7 

แนวโนมของพยาบาลท่ีถูกกลั่นแกลงเพ่ิมขึ้นสองเทา และมีโอกาสท่ีจะลาออกจากอาชีพ (Beckmann, C. A., Cannella, B. L. 

& Wantland, D., 2013)   

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยและคณะมีความสนใจที่จะสำรวจการกลั่นแกลงในนักศึกษาพยาบาล  มหาวิทยาลัยแหง

หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการจัดการและการพัฒนาเพื่อปองกันปญหา  

แกไข และ ลดพฤติกรรมการถูกกลั่นแกลงของนักศึกษาพยาบาล อีกทั้งยังเปนขอมูลตอผูที่ตองการศึกษาเกี่ยวกับการกลั่น

แกลงและการถูกกล่ันแกลงในระดับอุดุมศึกษา 

คำถามการวิจัย  

1. นักศึกษาพยาบาลมีการรับรูความชุกของการถูกกลั่นแกลงหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อสำรวจการถูกกลั่นแกลงในนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรอบความคิด 

การกลั่นแกลง หมายถึง สถานการณที่ในชวงเวลาหนึ่งที่ทำการกลั่นแกลงอยางตอเนื่อง เมื่อสิ้นสุดการกระทำจะ

กอใหเกิดปญหาที่รุนแรง (Einaren, 2005) ดังนั ้นแนวคิดของการถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษาเกี ่ยวของกับการรับรูถึง

พฤติกรรมเชิงลบจากคนอ่ืน ๆ ในชวงเวลาหน่ึงและไมสามารถปองกันตนเองได (พัชรินทร สังวาลย, 2561) การกลั่นแกลงมี 4 

ประเภท ประเภทแรกคือความรุนแรงที่เกิดจากคนแปลกหนาเชนการกระทำทางอาญาหรือการกอการราย ประเภทที่สองคือ

การกลั่นแกลงที่เกี่ยวของกับผูบริโภคหรือลูกคาซึ่งเกี่ยวของกับการกลั่นแกลงที่กระทำโดยลูกคาหรือผูบริโภค บุคคลภายนอก

องคกรตองรับผิดชอบตอการกลั่นแกลงประเภทนี้ ประเภทที่สามคือการกลั่นแกลงเชิงสัมพันธซึ่งรวมถึงการกลั่นแกลงแบบ

ผูจัดการและแบบ peer-to-peer ประเภทท่ีสี่เกี่ยวของกับการกล่ันแกลงในองคกรซึ่งก็คือความลมเหลวในการจัดหาสิ่งตางๆท่ี

จำเปนในการทำงานที่เกี่ยวของกับงานหรือเปาหมายขององคกรใหสำเร็จลักษณะสำคัญ 4 ประการของการกลั่นแกลงในที่

ทำงานมีการอธิบายไวดังนี้ (1) การเจาะจง (2) การทำซ้ำๆ (3) ระยะเวลา และ (4) ความเหลื่อมล้ำของอำนาจ การเจาะจง

อธิบายจำนวนการกระทำเชิงรุกที่มุงตรงไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การทำซ้ำหมายถึงรูปแบบของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรายวันหรอื

รายสัปดาห ระยะเวลารวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ถูกกลัน่แกลงขยายออกไปโดยปกติจะเปนหกเดือนขึ้นไป ความ

เหลื่อมล้ำของอำนาจคือความไมสมดุลของอำนาจระหวางผูกลั้นแกลงและเปาหมายของการกลั่นแกลงซึ่งเปาหมายรูสึกวาไม

สามารถหยุดการกลั่นแกลงได ลักษณะเหลานี้ชวยกำหนดเหตุการณการกลั่นแกลง อยางไรก็ตามการกลั่นแกลงในที่ทำงานมี

ความรุนแรงมากขึ้นและเกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวมากขึ้น ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุงเนนการกลั่นแกลงในสถานที่ทำงาน

และสถานศึกษา โดยเพื่อนรวมงานพี่พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ  (Einarsen et al., 2003; Matthiesen & Einarsen, 

2010) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้เปนวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research ) 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 

2563 ทั้ง 4 ช้ันป จำนวนประชากร 299 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางนี้ ผูวิจัยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane โดยแสดงสูตรและวิธี

คำนวณดังนี ้เมื่อ N = ขนาดของประชากร n = ขนาดของกลุมตัวอยาง e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง เทากับ 0.05 

กลุมตัวอยางคำนวณจากประชากรท้ังหมด  299 คน จากสูตรของ Taro Yamane แทนคาได 300/(1+300( 0.05) ^2 ) 

= 300/1.75 = 171 คน และคาความคลาดเคลื่อน 0.05 = (300 X 5 )/100=15 คน 

สรุปกลุมตัวอยางท่ีตองเลือก 171+15 = 186 คน 

ป1  = 70 คน  (70 X 100)/300   = 23.333% 

ป2  = 73 คน  (73 X 100)/300  = 24.333%  

ป3  = 59 คน  (59 X100)/300  = 19.666% 

ป4  = 98 คน  (98 X 100)/300  = 32.333% 

กลุมประชากรที่ตองเลือกจากแตละชั้นปจากประชากรท่ีตองเลือกท้ังหมด 186 คน 

ป1  (23.333 X 186)/100  = 43 

ป2  (24.333 X 186)/100  = 46 

ป3  (19.666 X 186)/100  = 37 

ป4  (32.666 X 186)/100  = 60 

และสุมกลุมตัวอยางอยางงาย Simple sampling โดยแบงจำนวนประชากรเปนกลุมยอยตามชั้นปของนักศึกษา การสงกลุม

ตัวอยางในแตละชั้นปตามสัดสวนที่คำนวณได และใชวิธีการสุมแบบ Random Number Table ซึ่งตัวเลขไดมาจากการสุม

ของคอมพิวเตอรในการกำหนดคาใชวิธีการดึงตัวอยางโดยอาศัยโปรแกรมและไดมาซึ่งกลุมตัว อยางเทากับ 186 คน โดย

ทำการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อาย ุช้ันป ประสบการณการฝกงาน  ประสบการณในแหลง

ฝกงานหอผูปวย   ขอคำถามเกี่ยวกับแบบสอบถามการถูกกลั่นแกลงทั้ง 22 ขอ ลักษณะคำถามเปนแบบมาตราประเมินคา 5 

ระดับ (Rating Scale)  

2. เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดวย 2 สวนดังนี้
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ ชั้นป ประสบการณการฝกงาน ประสบการณในแหลง

ฝกงานหอผูปวย  

สวนที่ 2 ประกอบดวย ขอคำถามเกี่ยวกับแบบสอบถามการถูกกลั่นแกลงลักษณะคำถามเปนแบบมาตรา

ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีแบบสอบถามการถูกกลั่นแกลงทั้ง 22 ขอ โดยมีเกณฑใหคะแนน ไมเคย (1 

คะแนน) นานๆ ครั้ง (2 คะแนน) ทุกๆ เดือน (3 คะแนน) ทุกๆสัปดาห (4 คะแนน) และทุกๆ วัน (5 คะแนน) 

3. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวิจัยไดนำเครื่องมือมาจากเคร่ืองมือของงานวิจัย (พัชรินทร  สังวาลย, 2561) โดยการทบทวนวรรณกรรมและ 

ศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการทำแบบสอบถาม นำขอมูลที่

ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกำหนดเครื่องมือและขอบเขตของเนื้อหา  และพัฒนาแบบสอบถามนำขอบเขตของเนื้อหา

ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัยและตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะของคำแปล โดยทำการแกไขปรับปรุง
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ขอความใหสอดคลองในแตละขอคำถาม จากนั้นนำแบบสอบถามที่ไดหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability) โดยนำ

แบบสอบถามไปทดลอง (try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงจากที่ศึกษาจำนวน 30 คน และนำแบบสอบถาม

วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยหาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค  

(Cronbach's alpha) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.87 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามผูวิจัยไดดำเนินตามขั้นตอนดังนี้
4.1 จัดทำหนังสือขออนุญาตคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

4.2 สำรวจจากกลุมตัวอยางของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 1 - 4 โดยใชแบบสอบถาม Google form 

4.3 ทำการตรวจสอบขอมูลและนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
5.1 การวิเคราะหแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชคาความถี่และคารอยละ การวิเคราะห 

แบบสอบถามการถูกกลั่นแกลงโดยใชโปรแกรม SPSS ในการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ชั้นป และประสบการณการ

ฝกงาน (n=186) 

ขอมูลทั่วไป          จำนวน                     รอยละ  

เพศ 

ชาย   12   6.5 

หญิง   174  93.5            

อายุ 

18-19 ป              38  20.5 

20-21 ป        78               42.0              

22-23 ป  61  32.8 

24 ป ข้ึนไป  9  4.8 

ระดับชั้นป
ช้ันปท่ี1     43          23.1 

ช้ันปท่ี2           4              24.7 

ช้ันปท่ี3     37              19.9 

ช้ันปท่ี4  60               32.3    

ประสบการณการฝกงาน    

ไมมีประสบการณ               83 47.8    

มีประสบการณ 1 ป               37 19.9 

มีประสบการณ 2 ป                          60 32.3 

รวม                   186       100.0 
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จากตารางที ่1 นักศึกษาคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนเพศหญิง

รอยละ 93.5 เพศชายรอนละ 6.5 ตามลำดับ นักศึกษาคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20 – 21 ป รอยละ 42.0 รองลงมาคืออายุในชวง 22 – 23 ป รอยละ 32.8 อายุในชวง 18 - 19 ป 

รอยละ 20.5 และอายุในชวง 24 ปขึ้นไป รอยละ 4.8  ตามลำดับ สวนใหญกำลังศึกษาระดับช้ันปที่ 4 รอยละ 32.3 รองลงมา

ระดับชั ้นปที่ 2 รอยละ 24.7 ระดับชั้นปที่ 1 รอยละ 23.1 และระดับชั ้นปที่ 3 รอยละ 19.9 ตามลำดับ สวนใหญไมมี

ประสบการณการฝกงานรอยละ  47.8 รองลงมามีประสบการณการฝกงาน 2 ป รอยละ 32.3 มีประสบการณการฝกงาน 1 ป 

รอยละ 19.9  ตามลำดับ 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามความถี่ในการถูกการกล่ันแกลง (n=186) 
 

ประเภทความถ่ี จำนวน รอยละ 

ไมเคย 69 37.0 

เคย 117 62.90 

   - เคยแตนานๆครั้ง     15     8.06 

   - เคยและยังถูกกระทำถึงทุกวันน้ี     23     12.36 

   - เคยและถูกกระทำหลายครั้งตอสัปดาห      63      33.87 

   - เคยและเกือบทุกวัน                                      16       8.60  
 

จากตารางที่ 2 ในการเก็บรวบรวมขอมูลชวงเวลาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563                 

นักศึกษาคณะพยาบาลสวนใหญเคยถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษารอยละ 62.90 (n = 117) และนักศึกษาพยาบาลรอยละ 33.8 

( n = 63) เคยถูกกลั่นแกลงและถูกกระทำหลายครั้งตอสัปดาห นักศึกษาพยาบาลประมาณรอยละ 12.36 (n = 23) เคยถูก

กลั่นแกลงและยังถูกกระทำถงึทุกวันน้ี 

ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามบุคคลที่ทำการกลั่นแกลง (n=117) 
 

ผูกระทำความผิด จำนวน รอยละ 
รุนพี่ท่ีคณะ 45 38.46 

เพื่อนรวมชั้น 30 25.64 

อื่นๆ 42 35.90 
 

จากตารางที่ 3 นักศึกษาคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุวาพวกเขาถูกกลั่น

แกลงโดยผูกระทำความผิด สวนใหญรุนพี่ท่ีคณะรอยละ 38.46 (n = 45) รองลงมาเพื่อนรวมช้ันรอยละ 25.64 (n = 30)  และ

อื่นๆ รอยละ 35.90 ประกอบดวยแมบานรอยละ 14.53 ญาติผูปวยรอยละ 12.82 และผูปวยรอยละ 8.55  

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวาผูเขารวมวิจัยสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 93.5)  อายุระหวาง  20-21 ป (รอยละ 42.0) 

อายุ 22-23 ป (รอยละ 32.8) อายุ 18-19 ป (รอยละ 20.5) กลุมตัวอยางรอยละ 32.3 เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 รองลงมารอยละ 

24.7 เปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 และรอยละ 23.1 เปนนักศึกษาระดับชั้นปที่ 1 และระดับชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 19.9  
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ตามลำดับ นักศึกษาพยาบาลไมมีประสบการณการฝกงาน คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมา มีประสบการณการฝกงาน 2 ป คิด

เปนรอยละ 32.3 มีประสบการณการฝกงาน 1 ป คิดเปนรอยละ 19.9 ตามลำดับ นักศึกษาพยาบาลเคยถูกกลั่นแกลงใน

สถานศึกษารอยละ 62.9 สวนใหญระบุวารุนพี่ในคณะรอยละ 24.19 รองลงมาเพื่อนรวมชั้นรอยละ 16.12  พยาบาลแหลงฝก

รอยละ 8.60 ระบุวาพวกเขาเคยถูกกลั่นแกลงบางในชวงหกเดือนที่ผานมา Leyman (1990) แนะนำวาเพื่อใหเปนไปตาม

เกณฑสำหรับการกลั่นแกลงการกระทำไมพึงประสงค จำเปนตองเกิดขึ้นแตนานๆ ครั้งในชวงเวลาอยางนอยหกเดือน ยิ่งไปกวา

นั้น Einarsen and Hoel (2001) และ Einarsen et al. (2003) ชี้ใหเห็นวาการกลั่นแกลงสามารถเกิดขึ้นไดบอยขึ้น ใน  1 

เดือน มีการกลั่นแกลงมากกวา 3 - 4 ครั้ง โดยมักเริ่มตนจากความขัดแยงที่เกี่ยวของกับงานซึ่งดำเนินไปสูการกลั่ นแกลงที่

เกิดขึ้นบอยและไมตอเนื่องจากน้ันจึงขยายไปสูการกลั่นแกลงท่ีเปดเผยมากข้ึน 

จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาคณะพยาบาลสวนใหญเคยถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษารอยละ 62.90 (n = 117) และ

นักศึกษาพยาบาลรอยละ 33.8 ( n = 63) เคยถูกกลั่นแกลงและถูกกระทำหลายครั้งตอสัปดาห นักศึกษาพยาบาลประมาณ

รอยละ 12.36 (n = 23) เคยถูกกลั่นแกลงและยังถูกกระทำถึงทุกวันน้ี ระบุวานักศึกษาคณะพยาบาลถูกกลัน่แกลงโดยผูกระทำ

ความผิด สวนใหญรุนพี่ที่คณะรอยละ 38.46 (n = 45) รองลงมาเพื่อนรวมชั้นรอยละ 25.64 (n = 30)  และอื่นๆ รอยละ 

35.90 ประกอบดวยแมบานรอยละ 14.53 ญาติผูปวยรอยละ 12.82 และผูปวยรอยละ 8.55 แบบสอบถามแสดงใหเห็นวา

ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลมีผลโดยตรงในการถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษา ดังนั้นจึงอธิบายการกลั่นแกลงใน

สถานศึกษาไดถึงรอยละ .877 (R =.877) Obeidat, Qan’ir & Turaani, (2018) การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาเปนปจจัยที่มี

อิทธิพลสำคัญตอการรับรูการกลั่นแกลงในสถานศึกษา จากการศึกษานี้เปนการสำรวจการรับรูการกลั่นแกลงในสถานศึกษา

ของนักศึกษาพยาบาลท่ีมีพฤติกรรมการถูกกลั่นแกลงวาเปนสาเหตุของการถูกกลั่นแกลงในสถานศึกษาซึ่งมีความสอดคลองกับ

งานวิจัย (Walrath et al., 2010) ในทำนองเดียวกันการศึกษาพบวานักศึกษาพยาบาลในชั้นปที่นอยกวามีแนวโนมที่จะถูก

กลั่นแกลงในสถานศึกษาโดยรุนพ่ีที่อายุมากกวามีประสบการณและความสามารถท่ีสูงกวา 

ขอเสนอแนะ 
1. ในขณะท่ีศึกษาเก่ียวกับการกลั่นแกลงในสถานศึกษาในการพยาบาลยังคงดำเนินตอไปการคงไวซึ่งการใชเครื่องมือ

ในการกลั่นแกลงในสถานศึกษาและกรอบทางทฤษฎีที่เหมือนหรือคลายกันจะมีสวนชวยในการสรางหลักฐานที่แข็งแกรงเพ่ือ

สรางแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุด นอกจากน้ีจำเปนตองมีกลุมตัวอยางท่ีใหญขึ้นและตามอายุของนักศึกษาพยาบาล 

2. ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึงความจำเปนในการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากลยุทธการฝกปฏิบัติการพยาบาลในแหลง

ฝกงานเพ่ือสรางความตระหนักและบรรเทาปญหาการกลั่นแกลงในแหลงฝกงาน ครั้งน้ีตอไป 

3. ในเชิงการปฏิบัติดำเนินการจัดการอบรม การปฐมนิเทศ การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการกลั่นแกลงในสถานศึกษา

เพื่อลดการถูกกลั่นแกลงในนักศึกษาคณะพยาบาล 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณครธพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเปนพื้นที่ในการเก็บ

ขอมูลวิจัยในคร้ังนี้ ขอบคุณ คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร ที่เปนผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย และ

นักศึกษาคณะพยาบาลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิทุกทานท่ีไดกรุณาเปนตอบแบบสอบถามใหในคร้ังนี ้
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อัตราการสูบบุหรี่ซ้ำ และสาเหตุการสูบซ้ำในผูที่ลงมือเลิกบุหรี่โดยการไดรับคำแนะนำแบบกระชับ
โดยอสม.: กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดระยอง1 

กมลภู ถนอมสัตย2*, พรอุษา เมืองสมัย2, อาภัสรา ศรีสุวรรณ2, หทัยภัทร เกียรตินอก2 และพิมพอัปสร โถปญญา2 

1ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม  

*ผูรับผิดชอบบทความ: kamollabhu@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาอัตราการสูบบุหรี ่ซ้ำ และสาเหตุการสูบซ้ำในผูที ่ลงมือเลิกบุหรี ่โดยการไดรับ
คำแนะนำแบบกระชับโดยอสม. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง กลุมตัวอยางเปนสูบบุหรี่ประจำจำนวน 36 คน เครื่องมือ
ที่ใชการวิจัยประกอบดวย โปรแกรมการชวยเลิกบุหรี่โดยอสม. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ขอมูลการสูบบุหรี่ ดัชนีการสูบบุหรี่ ระยะ
ของการสูบบุหรี่ ขอคำถามประเมินสถานภาพการสูบบุหรี่ และแบบสอบถามสาเหตุการกลับมาสูบซ้ำ มีคาความตรงเชิงเนื้อหา 
(SCVI/Ave) เทากับ  0.89 และความเที่ยงเทากับ  0.87 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา  

ผลการศึกษาพบวา พบวากลุมตัวอยางที่ไดรับคำแนะนำเพื่อชวยเลิกบุหรี่แบบกระชับโดยอสม. หลังไดรับคำแนะนำ 3 

เดือน มากกวาครึ่งหนึง่กลับมาสูบบุหรี่ซ้ำ (รอยละ 52.78) สำหรับสาเหตุที่กลับมาสูบซ้ำ เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ สิ่งกระตุน
ทางอารมณ สิ่งกระตุนทางสังคม  สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดำเนินชีวิต และอื่น ๆ (รอยละ 100.00, 98.42, 52.63 และ 42.11 

ตามลำดับ) ผลการศึกษา พยาบาลชุมชนสามารถนำขอมูลสาเหตุการสูบซ้ำไปใชเปนขอมูลพื้นฐานไปใชในการพัฒนาระบบการชวย
เลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพตอไป 

คำสำคัญ: อัตราการสูบบุหรี่ซ้ำ เลิกบุหรี่ คำแนะนำแบบกระชับ 
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Relapse smoking rate and causes of relapse smoking 

among smokers provided brief advice by Village health volunteers: 

a case study of communities in Nakhon Pathom and Rayong provinces 1 

Kamollabhu Thanomsat2 *, Pornusa Muangsama 2, Apasara Srisuwan2, 

Hathaiphat Kiatnok2 and Pimupsorn Thopanya 2 

1Supported by Nakhon Pathom Rajabhat University 
2Faculty of Nursing, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

* corresponding author: kamollabhu@webmail.npru.ac.th

Abstract 

This quasi-experimental research aimed to investigate the relapse smoking rate and the reasons for 

the relapse smoking among smokers provided brief advice by the Village health volunteers (VHVs). The sample 

consisted of 36 regular smokers. Research instruments consist of the smoking cessation assisting program by 

the VHVs demographic data questionnaire, smoking information questionnaire, Heaviness of Smoking Index (HSI), 

7-day point prevalence abstinence at 90 days, and the relapse smoking questionnaire. The scale content validity 

(S-CVI/Ave) and the reliability were 0.89, 0.87, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics. 

The research results illustrated that 52.78% of participants provided brief advice for smoking cessation 

by the VHVs at three months relapsed to use tobacco smoking. For a return to smoking cause, the most 

common factors triggering relapse were emotional triggers (100%), social triggers (98.42%), pattern triggers 

(52.63%), and others (42.11%). Therefore, the study results can be implemented to develop a smoking cessation 

service system by eliminating the causes of relapse smoking by community nurses.

Keywords: Relapse smoking rate, smoking cessation, brief advice 
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1. บทนำ
การเลิกบุหรี่ถือเปนลดปจจัยเสี่ยงสำคัญที่กอใหเกิดโรคไมติดตอ และทำใหลดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนและ

เสียชีวิตไดโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเชน โรคหอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD) ภาวะการหายใจลมเหลว
เฉียบพลัน (ARDS) โรคถุงลมโปงพอง รวมถึงโรครายแรงอยางมะเร็ง (World Health Organization; WHO, 2020) ในทางตรง
ขามกันพบวาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีประวัติการสูบบุหรี่มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนและเสียชีวิตสูงกวา
ผูปวยที่ไมมีประวัติการสูบบุหรี่ (Patanavanich & Glantz, 2020) ปจจุบันการสูบบุหรี่เปนปญหาสำคัญระดับโลก ที่กอใหเกิด
ผลกระทบทั้งดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ปจจุบันทั่วโลกมีปจจุบันทั่วโลกมีผูสูบบุหรี่จำนวน 1,300 ลานคน ในแตละปมี
ผูเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ราว 6 ลานคนและ คาดวาภายในป พ.ศ. 2573 จะมีจำนวนผูเสียชีวิต เนื่องจากโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่
ถึงปละ 8 ลานคน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การสูบบุหรี่เปนการเสพติด ดังนั้นเมื่อลงมือเลิกบุหรี่สวนใหญจะมีอาการ
ตอบสนองจากระบบตาง ๆ ที่เรียกวา “อาการถอนนิโคติน (Nicotine withdrawal)” เชน มีอาการหงุดหงิด นอนไมหลับ ไมมี
สมาธิ เปนตน (Mirjana, 2018) สงผลใหเกิดอัตราการกลับมาสูบบุหรีซ่้ำ จากการรณรงคใหมีการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยท่ีผานมามี
การสงเสริมรูปแบบที่หลากหลาย อยางไรก็ตามพบวายังไมบรรลุตัวชี้วัดของแผนการควบคุมยาสูบระดับชาติ โดยเฉพาะจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดระยองยังมีอัตราการสูบบุหรี่ถึงรอยละ 16.00 และ 20.72 ตามลำดับ (Tobacco Control Research and 

Knowledge Management Center, 2020) 

การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพในการชวยเลิกบุหรี่ใน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานตอสถานภาพการสูบบุหรี่ ศึกษาในชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดระยอง โดยผูสูบบุหรี่
จะไดรับการคำแนะนำเพื่อการชวยเลิกบุหรี่แบบกระชับจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ซึ่งอสม.เปนบุคคลที่มี
ความใกลชิดประชาชนมากที่สุดใรการดำเนินงานสาธารณสุข จากการดำเนินงานของประเทศไทยที่ผานมาพยายามใหอสม.ชวน
ประชาชนเลิกบุหรี่ จากการศึกษานำรองในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกลาวพบวา อสม.ยังมีความรูความเขาใจและความสามารถในการชวย
เลิกบุหรี่ไมเพียงพอ อสม.ที่เขารวมโครงการวิจัยนี้ไดรับการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ  (Health literacy) (Logan, Press, & 

Siegel, 2017; Nutbeam, 2008) ในการชวยเลิกบุหรี่และทักษะการใหคำแนะนำเพื่อการชวยเลิกบุหรี่แบบกระชับโดยผูวิจัย 

หลังจากน้ันอสม.ใหคำแนะนำแบบบูรณากับการเยี่ยมบานตามภารกิจปกติประมาณ 1-5 นาที และมีการเยี่ยมติดตามหลงัลงมือเลกิ
บุหรี่ในวันที่ 7, 14, 30 และ 90 เพื่อใหกำลังใจและปองกันกลับมาสูบซ้ำ อยางไรก็ตามพบวา ผูที่สูบบุหรี่และตกลงเขารวม
โปรแกรมการเลิกบุหรี่ยังมีอัตราการสูบบุหรี่ซ้ำ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการสูบบุหรี่ซ้ำ และสาเหตุการสูบซ้ำใน
ผูที่ลงมือเลิกบุหรี่โดยการไดรับคำแนะนำแบบกระชับโดยอสม. ผลการศึกษานี้สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการ
กลับมาเสพซ้ำ และการชวยเหลือผูที่ลงมือเลิกบุหรี่ในอนาคตตอไป  

2. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนผูสูบบุหรี่ประจำจำนวน 183 คน ผูวิจัยคำนวณกลุมตัวอยางจากหลักอำนาจการทดสอบ (Power 

Analysis) กำหนดการทดสอบสมมติฐานเปนทางเดียว (One-tailed test) โดยกำหนดคา Alpha เทากับ .05, Power=.70 โดยมี
การคำนวณขนาดอิทธิพล (Effect size) จากคาเฉลี่ย 2 กลุมจากงานวิจัยที่ผานมาของ  Bonevski et al. (2018) ซึ่งมีลักษณะ
ใกลเคียงกันคำนวณจากสูตร  (Cohen, 1988) ไดกลุมตัวอยางจำนวนกลุมละ 18 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน เลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยอาศัยอยูในพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  และตำบลวังหวา อำเภอ
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เมืองแกลง จังหวัดระยอง ตำบลละ 18 คน โดยไมไดรับการวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจรุนแรงและ / หรือผูปวยจิตเวช ยินดีที่จะเขา
รวมในโปรแกรมการเลิกบุหรี่นี้ มีการสื่อสารกับผูวิจัยเปนภาษาไทย อายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ ไมมีปญหาการติดสุราเร้ือรัง ไมมี
ความบกพรองทางดานรางกาย และสามารถอยูในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ไดตลอดการศึกษา 

2.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบดวย 

2.2.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ดำเนินการโดยอสม.ที่เขารวมโครงการวิจัยนี้
ไดรับการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ  (Health literacy) (Logan et al., 2017; Nutbeam, 2008) ในการชวยเลิกบุหรี่และ
ทักษะการใหคำแนะนำเพื่อการชวยเลิกบุหรี่แบบกระชับโดยผูวิจัยดวยหลักสูตร 1 วัน หลังจากน้ันอสม.ใหคำแนะนำแบบบูรณากับ
การเยี่ยมบานตามภารกิจปกติประมาณ 1-5 นาที และมีการเยี่ยมติดตามหลังลงมือเลิกบุหรี่ในวันที่ 7, 14, 30 และ 90 เพื่อให
กำลังใจและปองกันกลับมาสูบซ้ำ เครื่องมือนี้ผานการตรวจสอบความเหมาะสมเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาจำนวน 3 ทาน 

2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย  

1) ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และโรคประจำตัว
2) ขอมูลการสูบบุหร่ี ประกอบดวย 1) ประเภทของบุหรี่ที่ใช 2) ระยะเวลาการสูบบุหรี่
3) ดัชนีการสูบบุหรี ่ (Heaviness of Smoking Index: HSI) ประกอบดวยสองคำถามที ่พัฒนาโดย

Heatherton, Kozlowski, Frecker, Rickert, and Robinson (1989) ใชสำหรับการตรวจสอบระดับการติดนิโคติน 

4) แบบสอบถามระยะของการสูบบุหร่ี เปนแบบสอบถามที่พัฒนาตามทฤษฎี Stage of change โดย
Prochaska and DiClemente (1982) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพรอมในการเลิกบุหรี่ 

5) ขอคำถามประเมินสถานภาพการสูบบุหร่ี เปนขอคำถามท่ีใชในการรายงานตนเองในการเลิกบุหรี่ โดยใช
ขอคำถามประเมินความชุกของการเลิกบุหรี่ตอเนื่อง 7 วัน ณ ชวงเวลา 90 วันหลังลงมือเลิกบุหรี่ (7-day point prevalence 

abstinence: PPA at 90 days) 1 ขอ พัฒนาโดย เวลิเซอร และคณะ (Velicer, Prochaska, Rossi, & Snow, 1992) 

6) แบบสอบถามสาเหตุการกลับมาสูบซ้ำ เปนแบบสอบถามท่ีผู ว ิจัยพัฒนาขึ ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบดวยสิ่งกระตุนทั้งหมด 4 ดานไดแก  สิ่งกระตุนทางอารมณ สิ่งกระตุนทางสังคม  สิ่งกระตุนทางแบบแผนการ
ดำเนินชีวิต และอื่น ๆ จำนวนทั้งหมด 12 ขอ ตรวจสอบความเหมาะสมเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาจำนวน 3 ทาน มีคา
ความตรงตามเนื้อหา (Scale-Content Validity Index/Average: SCVI/Ave) เทากับ 0.89 ความเชื่อมั่น (Reliability) เทากับ 

0.87  

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยนำหนังสือประสานงานจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปยังผูอำนวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลโพรงมะเดื่อและตำบลวังหวา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย คัดกรองผูเขารวมการวิจัยที่ตรงตามเกณฑการ
คัดเขา และขออนุญาตดำเนินการวิจัย โดยมีอสม.เปนผูชวยวิจัย 

ผูสูบบุหรี่จะไดรับการชักชวนใหเขารวมโครงการโดยอสม. เมื่อตอบตกลงอสม.จะรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป ขอมูลการสูบบุหรี่ ดัชนีการสูบบุหรี่ และระยะของการสูบบุหรี่ หลังจากนั้นผูสูบบุหรี่จะไดรับการคำแนะนำเพื่อการ
ชวยเลิกบุหรี่แบบกระชับจากอสม. ซึ่งไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยเนนความรอบรูดานสุขภาพ  (Health literacy) (Logan et al., 

2017; Nutbeam, 2008) ในการชวยเลิกบุหรี่จากผูวิจัยแลว โดยการใหคำแนะนำแบบบูรณากับการเยี่ยมบานตามภารกิจปกติ
ประมาณ 1-5 นาที และมีการเยี่ยมติดตามหลังลงมือเลิกบุหรี่ในวันที่ 7, 14, 30 และ 90 เพื่อใหกำลังใจและปองกันกลับมาสูบซ้ำ 
ในวันท่ี 90 อสม.จะมีการประเมินสถานภาพการสูบบุหรี่ และสอบถามอาการถอนนิโคตินและการกลับมาสูบซ้ำ 
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2.4 จริยธรรมในการวิจัย 

การศึกษานี้ผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโดยคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เลขที่ใบรับรอง 004/2563 การศึกษานี้มีอสม.เปนผูชวยวิจัย โดยอสม.เขาพบอาสาสมัครวิจัย เพื่อแนะนำตัว และชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัยใหอาสาสมัครวิจัยทราบ การเขารวมในการวิจัยของอาสาสมัครวิจัยครั้งนี้เปนไปโดยสมัครใจ และสามารถ
ปฏิเสธท่ีจะเขารวมหรือถอนตัวจากการวิจัยไดทุกขณะโดยไมมีผลตอสวัสดกิารหรอืรับการรกัษาพยาบาลอื่น ๆ สำหรับในโครงการน้ี
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากอาสาสมัครวิจัยจะถือวาเปนความลับ ผูวิจัยจะไมเผยแพรในลักษณะของรายบุคคล โดยจะเปดเผยเฉพาะใน
รูปแบบที่เปนรายงานสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น ขอมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวอาสาสมัครวิจัยไดจะไมปรากฏในรายงาน 

เอกสารขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในตูที่ล็อคกุญแจ ที่ผูวิจัยสามารถเปดไดเพียงผูเดียว เมื่อทำก ารวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว 
แบบสอบถาม จะถูกทำลายทันที 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาไดแก ความถี่ และรอยละ โดยการแจกแจงขอมูลทั่วไป ขอมูลการสูบบุหรี่ ดัชนี
การสูบบุหรี่ ระยะของการสูบบุหรี่ สถานภาพการสูบบุหรี่ อาการถอนนิโคติน และสาเหตุการกลับมาสูบซ้ำ 

3. ผลการวิจัย
สำหรับขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 88.89) มากกวาครึ่งหน่ึงอยูในกลุมวัยผูใหญตอนกลาง 

(อายุ 35-59 ป) (รอยละ 52.78) เกือบครึ่งหนึ่งจบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนหรือเทียบเทา (รอยละ 44.44 และ 22.22 ตามลำดับ) มากกวาครึ่งหน่ึงประกอบอาชีพรับจาง (รอยละ 52.78) สวนมากไม
มีโรคประจำตัว (รอยละ 66.67) สำหรับกลุมตัวอยางที่มีโรคประจำตัวพบวา รอยละ 50 เปนโรคความดันโลหิตสูง ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 36)  

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 
32 

4 

88.89 

11.11 

อาย ุ

นอยกวา 35 ป    
35-59 ป  
60 ปขึ้นไป   

(Max-Min = 29-64 ป;  =40.82, SD =1.45)  

9 

19 

8 

25.00 

52.78 

22.22 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 

16 

8 

7 

5 

44.44 

22.22 

19.45 

18.89 
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

สำหรับขอมูลการสูบบุหรี่ พบวากลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่โรงงาน รองลงมาเปนบุหรี่มวนเอง (รอยละ 47.22 และ 
27.78)  สวนระยะเวลาที่สูบบุหรี่พบวา เกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่มากกวา 10 ป รองลงมาสูบ 6 -10 ป (รอยละ 41.67 และ 36.11 

ตามลำดับ)  จำนวนมวนที่สูบตอวัน (บุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเอง) พบวา สวนมากสูบบุหรี่นอยกวา 11-20 มวนตอวัน (รอยละ 
61.11) สำหรับดัชนีการสูบบุหรี่พบวาสวนใหญมีการติดนิโคตินอยูในระดับปานกลาง (3-4 คะแนน) และระยะของการสูบบุหรี่ซึง่
เปนการประเมินความพรอมในเลิกบุหรี่พบวา สวนมากอยูในระยะลังเลใจ (รอยละ 88.89) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามขอมูลการสูบบุหรี่และความพรอมในการเลิกบุหรี่ (n = 36) 

ขอมูลทั่วไป จำนวน รอยละ 

อาชีพ 

รับจาง 
พอบานแมบาน 

คาขาย 

รับราชการ 

19 

10 

6 

1 

52.78 

27.78 

16.67 

2.78 

โรคประจำตัว 
ไมมีโรคประจำตัว 
มีโรคประจำตัว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด 

24 

12 

6 

4 

5 

66.67 

33.33 

50.00 

33.33 

41.67 

ขอมูลที่ศึกษา จำนวน รอยละ 

ชนิดของบุหร่ีที่สูบ  

บุหรี่โรงงาน 

บุหรี่มวนเอง 
บุหรี่ไฟฟา 
ใชหลายชนิดรวมกัน 

17 

10 

3 

6 

47.22 

27.78 

8.33 

16.67 

จำนวนปที่สูบบุหร่ี 
นอยกวา 2 ป 
2-5 ป 
6-10 ป 
มากกวา 10 ป 
(Max-Min = 1-26 ป;  =12.39, SD =3.58)      

3 

5 

13 

15 

8.33 

13.89 

36.11 

41.67 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

หลังจากการทดลองพบวากลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งสามารถเลิกบุหรี่ไดสำเร็จ (รอยละ 47.22)  กลับมาสูบบุหรี่ซ้ำรอยละ 
52.78)  สำหรับสาเหตุที่กลับมาสูบซ้ำ เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ สิ่งกระตุนทางอารมณ สิ่งกระตุนทางสังคม  สิ่งกระตุนทาง
แบบแผนการดำเนินชีวิต และอื่น ๆ (รอยละ 100.00, 98.42, 52.63 และ 42.11 ตามลำดับ 

สำหรับปจจัยสำคัญที่ทำใหกลับมาสูบซ้ำไดแก 1) สิ่งกระตุนทางอารมณ พบวา ทุกคนมีอาการอยากบุหรี่ (รอยละ 100.00) 

2) สิ่งกระตุนทางสังคมพบวา มากกวาครึ่งหนึ่งตองอยูสิ่งแวดลอมเดิม (รอยละ 62.39) 3) สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดำเนินชีวิต
พบวาสวนมากมีอาการนอนไมหลับ (รอยละ 62.39) และ 4) อื่น ๆ พบวา รอยละมีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเชน 

ทองผูก ทองเสีย ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามสถานภาพการสูบบุหรี่และสาเหตุที่กลับมาสูบซ้ำ (n = 36) 

ขอมูลที่ศึกษา จำนวน รอยละ 

จำนวนมวนที่สูบตอวัน (บุหร่ีโรงงานและบุหร่ีมวนเอง) 

นอยกวา 10 มวน 

11-20 มวน 

มากกวา 20 มวน 

(Max-Min = 3-30 มวน;  =14.26, SD =3.62) 

9 

22 

5 

25.00 

61.11 

13.89 

ดัชนีการสูบบุหร่ี (Heaviness of smoking index) 

ติดนิโคตินระดับปานกลาง (3-4 คะแนน) 

ติดนิโคตินระดับเล็กนอย (0-2 คะแนน) 

27 

9 

75.00 

25.00 

ระยะของการสูบบุหร่ี  
ลังเลใจ (Precontemplation) 

ลงมือเลิกบุหรี่ (Action) 

32 

4 

88.89 

11.11 

ขอมูลที่ศึกษา จำนวน รอยละ 

สถานภาพการสูบบุหร่ี (7-day PPA at 90 days) 

เลิกบุหรี่ไดสำเร็จ 

กลับมาสูบซ้ำ 
17 

19 

47.22 

52.78 

สาเหตุที่กลับมาสูบซ้ำ (n=19) (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สิ่งกระตุนทางอารมณ 
อยากบุหรี่ 
หงุดหงิด 

เครียด 

โกรธ โมโหงาย 

19 

19 

15 

13 

9 

100.00 

100.00 

78.95 

68.42 

47.37 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

4. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษานี้สามารถสรุปไดวา มีผลใหกลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่ที่ไดรับคำแนะนำแบบกระชับโดยอสม. มากกวาครึ่งของ

จำนวนหลุมตัวอยางท้ังหมดกลับมาสูบบุหรี่ซ้ำรอยละ 52.78 ประเมินโดย 7-day PPA at 90 days (รอยละ 47.22) สำหรับสาเหตุ
ที่กลับมาสูบซ้ำ เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ สิ่งกระตุนทางอารมณ สิ่งกระตุนทางสังคม  สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดำเนินชีวิต 

และอื่น ๆ (รอยละ 100.00, 98.42, 52.63 และ 42.11 ตามลำดับ 

สำหรับปจจัยสำคัญที่ทำใหกลับมาสูบซ้ำไดแก 1) สิ่งกระตุนทางอารมณ พบวา ทุกคนมีอาการอยากบุหรี่ (รอยละ 100.00) 

2) สิ่งกระตุนทางสังคมพบวา มากกวาครึ่งหนึ่งตองอยูสิ่งแวดลอมเดิม (รอยละ 62.39) 3) สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดำเนินชีวิต
พบวาสวนมากมีอาการนอนไมหลับ (รอยละ 62.39) และ 4) อื่น ๆ พบวา รอยละมีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเชน 

ทองผูก ทองเสีย 

5. อภปิรายผลการวิจัย
จากการศึกษาน้ี โปรแกรมการเลิกบุหรี่ ซึ่งมีการชวยเลิกบุหรี่โดยการไดรับคำแนะนำแบบกระชับโดยอสม.ที่ไดรับการพัฒนา

ความรอบรูดานสุขภาพในการชวยเลิกบุหรี่โดยผูวิจัย มีผลใหกลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งสามารถเลิกบุหรี่ไดสำเร็จประเมินโดย 7-

day PPA at 90 days (รอยละ 47.22) ซึ่งโดยปกติอสม.มีบทบาทในดานการชวยเลิกบุหรี่ ดังนี้ 1) ทำความเขาใจหลักการและแนว
ปฏิบัติตามโครงการ 2) คัดกรองและจำแนกกลุมเปาหมายที่จะชวนใหเลิกบุหรี่ 3) พยายามหาแรงจูงใจเพื่อชวนใหตัดสินใจเลิกสูบ
บุหรี่ดวยวิธีที่งายและไดผล 4) ใหขอมูลดานลบของการสูบบุหรี่และผลดีของการไมสูบบุหรี่ 5) แนะนำอุปกรณที่ชวยเลิกสูบบุหรี่ได
งายขึ้น 6) ติดตามเยี่ยมเยียนใหกำลังใจ 7) แนะนำบริการชวยเลิกบุหรี่ 8) ทำกิจกรรมสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ 9) สงขอมูลใหรพ.

สต./รพช. และ 10) จัดกิจกรรมชื่นชมบุคคลตนแบบ (The Quit for King Project, 2016) ซึ่งเปนไปตามขอเสนอแนะในการ
จัดระบบบริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยคือ ใหความสำคัญกับการทำงานเช่ือมโยงประสานกับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (World 

Health Organization, 2010) สำหรับบริบทของประเทศไทยพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีจำนวนจำกัด

ขอมูลที่ศึกษา จำนวน รอยละ 

สาเหตุที่กลับมาสูบซ้ำ (ตอ) 

สิ่งกระตุนทางสังคม 

ตองอยูสิ่งแวดลอมเดิม 

คนรอบขางชวน 

สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดำเนินชีวิต 

นอนไมหลับ 

ไมมีสมาธิในการทำงาน 

อื่น ๆ 

มีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเชน ทองผูก ทองเสีย 

หายใจไมเต็มปอด 

เหงื่อออกตลอดเวลา  

13 

9 

7 

10 

6 

5 

8 

4 

3 

2 

98.42 

69.23 

63.64 

52.63 

60.00 

50.00 

42.11 

50.00 

37.50 

25.00 
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และมีภาระงานจำนวนมาก อสม.เปนกลุมบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง และทำงานเชิงรุก
ในดานการดูแลสุขภาพที่มีความเขาใจ และมีความใกลชิดประชาชนที่อยูในความดูแลของตนเองดีที่สุด ทำใหสามารถใชขอมูลที่มี
อยูเดิมมาเช่ือมโยงใหผูสูบบุหรี่เกิดความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ เพื่อใหผลลัพธที่ดีท่ีสุดในการเลิกบุหรี่  ซึ่งสัมพันธการศึกษาท่ีผานมา 
( Chaikoolvatana, Wongphan, & Chaikoolvatana, 2 0 2 1 ; Seangpraw & Tonchoy, 2 0 1 9 ; Zulkiply, Ramli, Fisal, 

Tabassum, & Abdul Manaf, 2020) ที่ระบุวา อาสาสมัครดานสุขภาพมีความสำคัญในการสงเสริมใหผูสูบบุหรี่สำเร็จ เนื่องจากมี
การทำงานใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

สำหรับสาเหตุที่กลับมาสูบซ้ำ เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ สิ่งกระตุนทางอารมณ สิ่งกระตุนทางสังคม  สิ่งกระตุนทางแบบ
แผนการดำเนินชีวิต และอื่น ๆ (รอยละ 100.00, 98.42, 52.63 และ 42.11 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแลวพบวา ปจจัย
สำคัญที่ทำใหกลับมาสูบซ้ำไดแก 1) สิ่งกระตุนทางอารมณ พบวา ทุกคนมีอาการอยากบุหรี่ (รอยละ 100.00) 2) สิ่งกระตุนทาง
สังคมพบวา มากกวาครึ่งหนึ่งตองอยูสิ่งแวดลอมเดิม (รอยละ 62.39) 3) สิ่งกระตุนทางแบบแผนการดำเนินชีวิต พบวาสวนมากมี
อาการนอนไมหลับ (รอยละ 62.39) และ 4) อื่น ๆ พบวา รอยละมีความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารเชน ทองผูก ทองเสีย ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาท่ีผานมา (Ferguson, Shiffman, & Blizzard, 2017; Piñeiro et al., 2017) ที่พบวา สาเหตุสำคัญที่ทำให
ผูสูบบุหรี่ที่ลงมือเลิกบุหรี่หวนกลับมาสูบซ้ำคือ สิ่งกระตุนทางอารมณและความรูสึก โดยเฉพาะอาการอยากบุหรี่ การกลับไปใน
สิ่งแวดลอมเดิมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ และการมีอาการผิดปกติทางกายอื่น ๆ ทำใหไมสามารถควบคุมตนเองในการหยุดสูบ
บุหรี่ได สำหรับการกลับมาสูบซ้ำ มีสาเหตุสวนใหญมาจากผูที่สูบบุหรี่มีการติดนิโคติน ซึ่งมีผลตอระบบประสาท จากการทบทวน
วรรณกรรมสามารถอธิบายไดวา สาเหตุของอาการเหลานี้เกิดจาก โดยปกติสารนิโคตินในบุหรี่จะดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตและผาน
ไปยังสมองอยางรวดเร็วภายในเวลาเพียง 6 วินาทีเทานั้น ผูสูบจึงรูสึกผอนคลาย ลดความวิตกกังวลลงไดในทันที แตก็เปนผลระยะ
สั้นเทานั้น เพราะเมื่อระดับนิโคตินลดลง อารมณทางบวกน้ันก็หายไป หากตองการความสบายอีกก็ตองสูบอีกจนกลายเปนการเสพ
ติดในที่สุด เมื่อติดบุหรี่แลว การจะเลิกมักทำไดยาก เพราะสิ่งที่ตามมาคืออาการถอนยาหรืออาการขาดนิโคติน ซึ่งจะเริ่มภายใน 4-

6 ชั่วโมงหลังการหยุดบุหรี่ โดยผูสูบจะมีอาการดังนี้ คือ อาการดานอารมณและจิตใจ ไดแก อยากยา ซึมเศรา วิตกกังวล กระวน
กระวาย หงุดหงิด อารมณเสียงาย สมาธิลดลง นอนไมหลับ อาการดานรางกาย ไดแก หัวใจเตนชาลง อยากอาหาร น้ำหนักตัว 
เพิ่มขึ้น ไมมีเรี่ยวแรง ปวดศีรษะ ทองผูก เหงื่อออก เปนตน (Mirjana, 2018) สาเหตุเหลานี้เปนสาเหตุที่สำคัญทำใหมีการกลับมา
สูบซ้ำไดงาย ซึ่งสัมพันธการศึกษาที ่ผานมา  (Ashare et al., 2016; Hall et al., 2015; Robinson et al., 2019) ที่ระบุวา 
อาสาสมัครดานสุขภาพมีความสำคัญในการสงเสริมใหผูสูบบุหรี่สำเร็จ 

6. ขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบการชวยเลิกบุหรี่โดยการจัดการกับปจจัยที่ทำใหกลับมา

สูบซ้ำโดยเฉพาะอาการถอนนิโคติน รวมไปถึงการจัดระบบในการติดตาม ชวยเหลือ และการเพิ่มความตั้งใจ ความมั่นใจ และให
กำลังใจเพื่อการเลิกบุหรี ่อยางตอเนื ่องตอไป โดยมีการเนนย้ำการกำจัดอาการอยากบุหรี ่เฉพาะรายดวยการใชเทคนิค 5น. 

(Wateesatokkit, 2016) และการสนับสนุนการเลิกบุหรี่จากบุคคลรอบขางโดยเฉพาะบุคคลท่ีเปนท่ีรักในครอบครัว 
สำหรับการศึกษาครั้งตอไป พัฒนารูปแบบการชวยเลิกบุหรี่โดยการจัดการกับปจจัยทีท่ำใหกลับมาสูบซ้ำ โดยการติดตาม

ตอเนื่องอยางนอย 6 เดือน 
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7. กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษา

และอาจารยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นและความเปนเลิศทางวิชาการ ปงบประมาณ 2563 ในคร้ังนี ้
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บทคัดยอ 

ไวรัสโคโรนา เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการแพรระบาดทั่วโลกของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งกอใหเกิดการติดเช้ือ
และเสียชีวิต ดังนั้นการปองกันโรคไวรัสโคโรนาจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิง โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลศาสตรในฐานะบุคคลที่
จะตองดูแลสุขภาพของประชาชน จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโรโรนา และ
พฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนาถูกตอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือหาความสัมพันธระหวางความรู
เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา(COVID 19) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนากับพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 216 ราย เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามประกอบดวย 1) แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) 2) แบบสอบถามทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคไวรัสโรโรนา (COVID 19) 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคเทากับ .80, .90 และ .82 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลศาสตรมีความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) และมีทัศนคติเกี่ยวกับโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยูในระดับมาก ในขณะท่ีพฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษา
อยูในระดับมากที่สุด และพบวาทัศนคติเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีความสัมพันธทางดานบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยูในระดับปานกลาง (r=.45, p <0.001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความรู
เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดังนั้นการสงเสริมใหนักศึกษามีทัศนคติที่ใหความสําคัญกับการปองกันโรคไวรัสโคโรนา จะชวยให
นักศึกษามีพฤติกรรมการปองกันโรคที่ดีขึ้น 

คําสําคัญ: โรคโคโรนาไวรัส, ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการปองกันโรค, นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
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against Corona Virus (COVID 19) in Nursing Students 
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Abstract 

The novel corona virus is the leading cause of the global spread of corona virus (COVID 19), which 
represented infection and death. However, prevention is the best options. In particular, nursing students as 
people who take care of public health, need knowledge of the corona virus, attitude about the corona 
virus, and the correct behavior in corona virus prevention.  This correlational descriptive study explored the 
relationship between knowledge of corona virus (COVID 19), attitude of corona virus (COVID 19) and 
preventive behavior against corona virus (COVID 19) among nursing students. A purposive sampling 
technique was used to recruit 216 of Nursing Student of Faculty of Nursing, Rajabhat Nakhon Pathom 
University.  The instruments included three questionnaires: 1) Knowledge of Corona Virus (COVID 19) Scale, 
2) Attitude of Corona Virus (COVID 19) Scale, and 3) Preventive Behavior against Corona Virus (COVID 19)
Scale, Cronbach’s alpha coefficient equal to .80, .90 and .82, respectively. Data were analyzed using 
descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient 

The results showed that Knowledge of Corona Virus (COVID 19) and Attitude of Corona Virus (COVID 
19) were at a high level, while Preventive Behavior against Corona Virus (COVID 19 was at most level.  There
was a significant moderate positive relationship between attitude of corona virus (COVID 19), and preventive 
behavior against corona virus (COVID 19) (r=.45, p<0.001).  Knowledge of Corona Virus (COVID 19) was not 
related to preventive behavior against corona virus (COVID 19).  Therefore, the promotion of nursing 
students to have a good attitude towards the prevention of corona virus, it will help students to have 
better prevention behavior.  

Keywords: COVID-19, Knowledge, Attitude, Preventive Behavior, Nursing Students  
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บทนํา 
ไวรัสโคโรนา เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการติดเช้ือและการเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา  (COVID19) จากสถานการณการ

แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) เริ่มตนที่เมืองอูฮั่นในประเทศท่ีประเทศจีน 2019 (Wang, & Zhang, 2020) 
พบวาการแพรระบาดของโคโรนาไวรัสนามีจํานวนผูติดเช้ือท่ัวโลกรวมทั้งหมด 210 ประเทศ โดยนับตั้งแตเดือนมกราคม 2563 
จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 มีจํานวนผูติดเช้ือสะสม 170,658,316 ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีผูเสียชีวิตเปนจํานวน 3,549,466 
ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ประเทศท่ีพบวามีการติดเช้ือมากที่สุด ไดแก ประเทศจีน รองลงมาคือ 
ประเทศอิหราน ประเทศตุรกี และประเทศเกาหลีใต (Wang, & Zhang, 2020)  สําหรับในประเทศไทยตั้งแตเดือนเมษายน ถึง
เดือนพฤษภาคม 2564 มีจํานวนผูติดเช้ือสะสมทั้งหมด 125,444 ราย ผูปวยที่รักษาหายและแพทยใหกลับบานมีจํานวน 
77,818 ราย ผูปวยที่เสียชีวิตจํานวน 918 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  จากการรายงานสถานการณ
ของจังหวัดนครปฐม ตั้งแตเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 พบผูปวยจํานวน 1,278 ราย และพบผูปวยเสียชีวิต 16 
ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  จะเห็นไดวาเช้ือไวรัสโคโรนาเปนสาเหตุการติดเช้ือและเสียชีวิตจํานวน
มากเนื่องจากเช้ือไวรัสมีการแพรกระจายผานทางฝอยละอองขนาดใหญและขนาดเล็กเขาไปในทางเดินหายใจอยางรวดเร็วและ
นอกจากน้ันยังมีผลกระทบตางๆ ตามมามากมาย 

ผลกระทบจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ สําหรับทางดานรางกาย
เช้ือไวรัสโคโรนากอใหเกิดโรคที่มีความรุนแรงแตกตางกันตั้งแตไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอยจนถึงรุนแรง ไดแก ไข ไอ 
หายใจถ่ี หายใจลําบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมากอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจ
เสียชีวิต ทางดานจิตใจพบวาจะรูสึกเครียด วิตกกังวล กลัวจะตองถูกออกจากงาน บางรายอาจคิดวาตนเองจะตองเสียชีวิตใน
ที่สุด5 สวนทางดานสังคมและเศรษฐกิจ จากการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) หลายๆ ประเทศเลือกที่จะทํา
การ “ปดประเทศ” ซึ่งสงผลตอการถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศและสังคมโลกอยางรุนแรง (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) 

จากขอมูลดังกลาวขางตนพบวาไวรัสโคโรนาเปนโรคที่มีการแพรระบาดไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบเปนวงกวาง 
ซึ่งการที่จะปองกันการแพรระบาดของโรค สิ่งที่จําเปนคือตองมีความรู มีทัศนคติเพื่อท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมการปองการโรค
ไวรัสโคโรนา (Schwart, 1975) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวา ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน (Mi, 
Kim, Sook, & Cho, 2020; Saefi, Fauzi, Kristiana, Adi, Muchson, & Eval, 2020)  และนอกจากน้ันยังพบอีกวาทัศนคติ
สัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน (Askarian, McLaws, & Meylan, 2006) และยังมีประเด็นท่ีนาสนใจจากการศึกษาท่ีผานมา
พบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับความรู (Mi, et al., 2020) อีกดวย 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร ถือไดวาเปนบุคคลที่ตองศึกษาความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา  (COVID 19) ที่
เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพและปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ดังนั้นพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนาจึงเปนสิ่งท่ี
สําคัญยิ่ง ในฐานะที่ถือไดวาเปนบุคคลที่กําลังจะกาวเขาสูวิชาชีพท่ีตองดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งพฤติกรรมการปองกันโรค
ไวรัสโคโรนาจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) และมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโรโรนา (COVID 19) ที่
ถูกตอง อีกทั้งการศึกษาท่ีผานมายังคอนขางมีนอย 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคไวรัสโรโรนา (COVID 19) กับพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) และทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 

(COVID 19) กับพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ (Correlational descriptive research) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) กับ
พฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 255 

คน  
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 ของคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 216 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive sampling)  
เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 4 สวน ดังนี ้ 
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา
2) แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งเปนแบบสอบถามของมาลี เกื้อนพกุล คณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยเปนขอคําถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายปดทั้งหมด 15 ขอ ลักษณะคําตอบ
เปนมาตราสวนประมาณคา 2 ระดับ (Interval Scale) ตั้งแต 0-1 คะแนน (ใช กับ ไมใช) การแปลผลคะแนน โดยรวมตั้งแต 
0-15 คะแนน โดยแบงชวงคะแนนดังนี้ 0-5 หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระดับนอย คะแนน 6-10 
คะแนน หมายถึง มีความรูเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระดับปานกลาง คะแนน 11-15 คะแนน หมายถึง มีความรู
เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ระดับสูง  

3) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งเปนแบบสอบถามของ มาลี เกื้อนพกุล คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเปนขอคําถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายปดทั้งหมด 23 ขอ 
ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating scale) ตั้งแต 23-115 คะแนน (ระดับนอย จนถึง ระดับมาก
ที่สุด) แปลความหมายโดยแบงเปนชวงคะแนนดังนี้ คะแนน 23-46 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับนอย คะแนน 47-69 
คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับปานกลาง คะแนน 70-92 คะแนน หมายถึง มีทัศนคติในระดับมาก คะแนน 94-115 
คะแนน หมายถึง ทัศนคติในระดับมากที่สุด 

4) แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ซึ่งเปนแบบสอบถามของมาลี เกื้อนพกุล คณะ
พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเปนขอคําถามท่ีมีลักษณะคําถามปลายปดทั้งหมด 12 ขอ ลักษณะ
คําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating scale) ตั้งแต 12-60 คะแนน (ระดับนอย จนถึง ระดับมากที่สุด) แปล
ความหมายโดยแบงเปนชวงคะแนนดังนี้ คะแนน 12-24 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมปองกันโรคระดับนอย คะแนน 25-37 
คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมปองกันโรคระดับปานกลาง คะแนน 38-50 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมปองกันโรคระดับมาก 
คะแนน 51-60 คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมปองกันโรคระดับมากที่สุด  

คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความรูเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัส
โคโรนา (COVID 19) แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ไปทดสอบคุณภาพของเครื่องมือกับ
กลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง (try out) จํานวน 20 คน พบวามีคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เทากับ 
.80, .90 และ .82 ตามลําดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ภายหลังจากการไดรับอนุญาตใหดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยดําเนินการทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลถึงคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขออนุญาตรวบรวมขอมูลในการ
ดําเนินการวิจัยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร จากนั้นคณะผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยสํารวจรายช่ือนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรตามคุณสมบัติที่กําหนด และสงแบบสอบถามพรอมกับคําช้ีแจงตางๆ ใหกับกลุมตัวอยาง รวมท้ังขอความ
รวมมือและขอความยินยอมเขารวมการวิจัย คณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง 
จํานวน 4 ชุด โดยใชระยะเวลาในการตอบคําถามประมาณ 20-30 นาที หลังจากท่ีกลุมตัวอยางเสร็จสิ้นการตอบแบบสอบถาม 
คณะผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบทุกฉบับเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลศาสตรวิเคราะหโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย ขอมูลความสัมพันธของความรู 
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ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา วิเคราะหโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ( Pearson 
product-moment correlation coefficient) 

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง  
คณะผูวิจัยพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง โดยอธิบายวัตถุประสงคการวิจัย ช้ีแจงขั้นตอนการรวบรวมขอมูล การรักษา

ความลับของขอมูล การนําเสนอขอมูลตางๆ นําเสนอในภาพรวมตามวัตถุประสงคของการวิจัย หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย 
กลุมตัวอยางสามารถสอบถามคณะผูวิจัยไดตลอดเวลา แลวใหกลุมตัวอยางตัดสินใจเขารวมการวิจัยดวยตนเอง เมื่อกลุม
ตัวอยางยินยอมเขารวมการวิจัย จึงใหลงลายมือช่ือในแบบฟอรมการยินยอมเขารวมการวิจัย จากนั้นจึงดําเนินการรวบรวม
ขอมูลการเขารวมการวิจัยเปนไปดวยความสมัครใจ กลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการเขารวมโครงการหรือขอยุติการเขาร วม
โครงการไดโดยไมมีผลตอการการเรียนการสอน 

ผลการวิจัย 
นักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิงรอยละ  90.28 (n=205) ชวงอายุของนักศึกษาพยาบาลศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวาสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 17-19 ป รอยละ 27.31 (n=59) รองลงมาจะเปนชวงอายุ 20-
22 ป รอยละ 20.83 (n=129) นอกจากน้ันยังพบวามากกวา 1 ใน 4 เปนนักศึกษาช้ันปที่ 4 รอยละ 35.65 (n=77) รองลงมา
ไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รอยละ 25.93 (n=56) 

สําหรับความรูของนักศึกษาพยาบาลศาสตรพบวาเกือบทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมีความรูเกี่ยวกับโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID 19) สวนใหญอยูในระดับมาก โดยคิดเปนรอยละ 99.07 (n=214) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 0.46 (n=1) และระดับนอย คิดเปนรอยละ 0.46 (n=1) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (n 
= 216) 

ความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) จํานวน รอยละ 
นอย 1 0.46 
ปานกลาง 1 0.46 
มาก 214 99.07 
รวม 216 100 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม (n = 216) 

พฤติกรรมเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) จํานวน รอยละ 
ปานกลาง 2 0.93 
มาก 64 29.63 
มากที่สุด 150 69.44 
รวม 216 100 

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีพฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 
19) มากกวา 2 ใน 3 ของนักศึกษาท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 69.44 (n=150) รองลงมาคือระดับมาก คิด
เปนรอยละ 29.63 (n=64) และ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 0.93 (n=2) 
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ตารางที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (n 
= 216) 

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) จํานวน รอยละ 
ปานกลาง 5 2.31 
มาก 186 86.11 
มากที่สุด 25 11.57 
รวม 216 100 

จากตารางที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม พบวา นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) มากกวา 2 ใน 3 ของ
นักศึกษาทั้งหมดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 86.11 (n=186) รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 11.57 (n=25) 
และ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.31 (n=5) 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา  (COVID 19) ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ตัวแปร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 
ความรูเกี่ยวกับโรคเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา  (COVID 19) 1.00 
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา  (COVID 19) .135* 1.00 
พฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคไวรสัโคโรนา  (COVID 19) .064 .457** 1.00 

* < 0.05, **p< .01

จากตารางที่ 4 พบวาความรูไมสัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) (r = .064, p 
> 0.05) ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา  (COVID 19) (r = .457, p < 0.001) 
กลาวคือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเก่ียวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ด ีจะมีพฤติกรรมการปองกันเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่ดี

การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส (COVID 19) ของนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร พบวาทัศนคติเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) มีความสัมพันธทางดานบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยูในระดับปานกลาง (r=.457) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความรูเกี่ยวกับโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID 19) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) (r=.064) อาจเนื่องมาจาก
คณะพยาบาลศาสตรไดมีการสอดแทรกเน้ือหาเก่ียวกับความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา  (COVID 19) รวมทั้งในเร่ืองของการ
แพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทุกรายวิชาตั้งแตนักศึกษาช้ันปที่ 1 จนถึงช้ันปที่ 4 ประกอบกับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรไดมีการขึ้นฝกปฏิบัติทางวิชาชีพในโรงพยาบาลจึงตองมีความรูเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) และมี
พฤติกรรมในการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) อยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากน้ันคณะพยาบาลศาสตรยังไดรับ
มอบหมายจากทางจังหวัดนครปฐมใหเปดหอพักนักศึกษาพยาบาลศาสตร 2 เปนสถานท่ีสําหรับดูแลผูที่มีความเสี่ยงตอการติด
เชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทําใหนักศึกษาพยาบาลทุกช้ันปเกิดความตื่นตัวและตระหนักในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ทําใหนักศึกษามีทัศนคติและมีพฤติกรรมการปองกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในการ
ปองกันการแพรระบาดอยางถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ถึงแมวาการศึกษาท่ีผานมาเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
จะเนนไปในสวนของการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID 19) (Gerardo, Armando, Barbara, Francesco, Jacopo, 
Giuseppe, Giuseppe, Raul, 2020) รวมท้ังการศึกษาชีววิทยาของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) (Yan, Liming, Yucen, 
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Fengjiang, Yao, Lin, Tao, & Qianqian, 2020) สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคยังมีอยูคอนขางนอยดังนั้นจึงมี
ความจําเปนท่ียังคงจะตองทําการศึกษาตอไป 

ขอเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส (COVID 19) ของนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร อาจมีปจจัยอื่นๆ อีกหลายปจจัย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อใหครอบคลุมมากขึ้น 
2. ควรทําการศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย
3. นําผลจากการศึกษาครั้งนี้ เสนอตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่

ชุมชน เพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคโคโรนาไวรัส (COVID 19) 
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The synthesis of marketing concepts affects the purchasing decision  

Makara Ngor-surachet 1*and Narathip Neawkumdee 2 

1Faculty of Business Administration Bangkok Thonburi University ,Bangkok 
2 Faculty of Business Administration Bangkok Thonburi University ,Bangkok 

*corresponding author: email ngorsum@gmail.com

Abstract  

This study aims to 1.Studies the characteristics of marketing research published on online databases 

during the year 2016 - 2020. 2.Assess the quality of marketing research published on online databases during 

the year. 2016 - 2020. And 3.The synthesize knowledge of marketing towards the purchase decision. The 

sample group used in this research was proceedings in the national academic conferences and seminars 

between 2016-2020, which was 160 subjects that passed the selection criteria as specified by the researcher. 

The statistics used for analysis were frequency and percentage by displaying the results with a bar chart. And 

the statistics used in evaluating the quality of the research are arithmetic mean, median ,mode ,skewness and 

kurtosis by displaying the results with a stem-and-leaf plot. The synthesis results showed that most types of 

research are quantitative research. The quality of marketing research between 2016-2020 is moderate. The 

most of knowledge about marketing towards purchase decision is a marketing mix factor, representing 67 

percent. The variables affecting the consumers buying decision with the highest is the service marketing mix 

of 7P's. 

Keywords: Synthesis, Marketing Concepts  ,Purchasing Decision 

1.

 2020  Digital Advertising  17%  Facebook Ads, Google Ads, 

LINE Ad   (Social Media)  

     (Top of Funnel) 

  Traffic  ,   

(Online Conversion) 

 2025 

 4   
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5.

1.  1)   145 

 90.63 2)  2563  53  33.13 3) 

 59  36.88 4)  130 

 81.25 5)  69  43.13 6) 

 1  68  42.50 7)  1  154  

96.25 8)  93  58.13 9) 1-3 

 71  44.38 10)  118 
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[1]      [2]      [3]       [4]       [5]        [6]      [7]        [8]      [9]       [10]     [11]     [12]      [13]     [14]     [15] 

 1  . .2559-2563 

2.   1) 
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 1  . .2559-2563 

  X Skewness  
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15 2.42 0.12 

16 2.40 -0.08 
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Personal factors and marketing mix that affect to decision making for 

choosing nursing home of senior people 

Tipamart, Pairoj 

Marketing Department, Faculty of Business Administration, RMUTP 

Email: pairojtipamart@yahoo.com, pairoj.t@rmutp.ac.th  

Abstract 

The purposes of this quantitative research, personal factors and marketing mix that affect to 

decision making for choosing nursing home of senior people, were (1) to study the demand of using 

nursing home services (2) to study the personal factors and marketing mix that affect to decision making 

for choosing nursing home. The samples of this study were 400 of senior people who live in Bangkok, 

Nonthaburi and Pathum Thani. The questionnaires were implemented as the tool for data collection. The 

descriptive statistics methods used to analyze included percentage, mean and standard deviation. Also, 

the inferential statistics, including the t-test and One-Way ANOVA were administered. 

The results revealed that the most of samples were women, marriages, age 60-65 years old, 

finished primary and junior high school, monthly income between 10,000 - 20,000 baht. They want to stay 

at their own homes and need care takers when they get older and can’t help themselves. They can 

support their housing expenditure between 2,001 – 10,000 baht per month. They like making merit, being 

independent and having simple life.  Their opinions about marketing mix were found as follows: (1) 

product, they concern about security system in accordance with intentional standard (2) price, they prefer 

offering several price level (3) place, nursing home should located near hospital (4) promotion, they 

concern about clear information and housing tour (5) people, nursing home should have doctors, nurses, 

and specialists (6) physical evidence, they worry about trustworthiness and credibility of nursing home 

entrepreneurs (7) process, they pay more attention about getting through hospital conveniently. 

The marketing mix affected their decision making for choosing nursing home and had significance 

level of 0.05 were price, place, promotion, people, physical evidence and process. Moreover, senior 

people with different age, married status, and education reported different for choosing nursing home 

with statistical significance at 0.05 

Keywords: personal factors, marketing mix, nursing home, senior people.  
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหางสรรพสินคาญ่ีปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกายดาว พูนประสิทธิ์1 และ ปญญา ศรีสิงห2

1ภาควิชาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร 
2ภาควิชาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email: Prakhaidao.p@ku.th

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคา

ญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง 
สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินคา
หางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุม
ตัวอยางที่ใช คือ กลุมคนที่เคยมาซื้อสินคาที่หางสรรพสินคา สยาม ทาคาชิมายะ ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหคาสถิติ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test คาความแตกตางรายคู และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิง
พหุคูณ  

ผลการศึกษาพบวา 1) ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยมาซื้อสินคาและใชบริการ
ในดานอายุ สถานภาพครอบครัว อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซื้อหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง 
สยาม ทาคาชิมายะ ที่แตกตางกัน 2) พฤติกรรมผูบริโภคในดานความตั้งใจซื้อสินคาเฉพาะแบรนดญี่ปุน คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง 
ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและชวงเวลาที่สงผลตอการตัดสินใจ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง 
สยาม ทาคาชิมายะ 3)ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ในดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุน
ของหาง สยาม ทาคาชิมายะ 

คำสำคัญ :  หางสรรพสินคาสยาม ทาคาชิมายะ สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ 
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Factors Affecting Decision Making on Purchasing Products from Japanese  

Department Store of Siam Takashimaya in Bangkok 

Prakhaidao Phunprasit and Panya Srising 
1The Civil-Military MBA Program, Faculty of Business Administration, Kasetsart University 

2 The Civil-Military MBA Program, Faculty of Business Administration, Kasetsart University. 

*corresponding author: email Prakhaidao.p@ku.th

Abstract 

The purposes of this research were studied personal factors affecting the decision on purchasing 

products from Japanese Department store of Siam Takashimaya, including customer behavior of the population 

in Bangkok affecting the decision on purchasing products from Japanese Department store of Siam Takashimaya 

and the relationship between the 7Ps Marketing Mix factors and the decision on purchasing products from 

Japanese Department store of Siam Takashimaya in Bangkok. This study was a quantitative research, the sample 

group was 400 people living in Bangkok who have purchased products of Siam Takashimaya. A questionnaire 

was used as a tool for data collection. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 

deviation, statistical analysis of T-test, F-Test and multiple linear regression analysis.  

 The results of this research were as following; 1) Personal factors in term of age, marital status, career, 

and average monthly income were the main factors which affected significantly on their decision. 2) Factors of 

customer behavior, in term of purchase intention Japan brands only, average bill per time, influencers of 

decision, and timing, were the main factors on their decision and 3) Factors of Marketing Mix (7Ps), in term of 

price, place, promotion, people, process, and physical evidence, were the main factors on their decision. 

Keywords: Siam Takashimaya Department Store, Marketing Mix Factors, Purchase Decision 
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บทนำ 
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม หรือเรียกวา Modern Trade ในประเทศไทยมีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้นและมีคูแขงรายใหมเกิด

ขึ้นอยูเสมอ หนึ่งในธุรกิจคาปลีกท่ีถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวในการพักผอนหยอนใจของลูกคาและไดการตอบรับเปนอยางดี นั่นก็
คือ หางสรรพสินคา ซึ่งแตละแหงตางปรับตัวตามพฤติกรรมผูบริโภคและสรางความแตกตางท้ังดานสินคาและการบริการเพื่อดึงดูด
ลูกคาใหเขามาจับจายใชสอย การแขงขันของหางสรรพสินคาเนนจุดเดนของตนเองควบคูกับการขยายธุรกิจหลายรูปแบบเพ่ือ
ครอบคลุมกลุมลูกคา จึงเปนกลยุทธสำคัญในการเอาตัวรอดในสภาวการณปจจุบัน หางสรรพสินคาญี่ปุนจึงถือวามีความโดดเดน
และแตกตางจากผูเลนรายอื่น เนื่องมาจากไลฟสไตลของคนไทยที่ชื่นชอบความเปนเอกลักษณของญี่ปุน ทั้งอาหาร วัฒนธรรม 

ภาษา และแฟชั่นการแตงกาย ตัวอยางหางสรรพสินคาญี่ปุนในประเทศไทย ไดแก ไทยไดมารุ โซโก สยามจัสโก โตคิว เยาฮัน อิเซ
ตัน สยามทาคาชิมายะ และ ดองกี้ มอลล (ผูจัดการออนไลน, 2563) 

ธุรกิจคาปลีกญี่ปุนที่นํามาใชเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ คือ “หางสรรพสินคา สยาม ทาคาชิมายะ” ซึ่งกอตั้งโดยบริษัท 

สยาม ทาคาชิมายา (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยูที่ศูนยการคาไอคอนสยาม กอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2561 เปนกลุมธุรกิจหางสรรพสินคาใน
เครือทาคาชิมายะ มีสาขาในญี่ปุน สิงคโปร เวียดนาม ไตหวัน และจีน ซึ่งสำนักงานใหญตั้งอยูท่ีโอซากา ประเทศญี่ปุน ภายใตคอน
เซ็ปตการผสมผสานระหวางหางสรรพสินคาในไทยและทาคาชิมายะของญี่ปุน ทำใหมีความแตกตางจากหางสรรพสินคาอื่นใน
ประเทศไทยทั้งในการดานการบริหารจัดการและการนำเสนอสินคา/บริการ บริษัทใหความสำคัญกับการนำเขาสินคาแบรนดจาก
ประเทศญี่ปุนเนื่องจากเปนเอกลักษณของหางและตองการสรางให สยาม ทาคาชิมายะ เปนจุดหมายปลายทางของลูกคาที่ช่ืนชอบ
ความเปนญี่ปุน ตัวอยางเชน แบรนด Snow Peak , Nanamica, Master Piece, Snidel, Fray ID, Muller of Yoshiokubo เปน
ตน ไมใชเรื่องงายสำหรับหางใหมในการสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและสรางความแข็งแกรงในตราสินคาเพื่อไมใหถูกคูแขงแยง
สัดสวนทางการตลาด ปจจุบันมีการใชกลยุทธแขงขันดานราคาอยางมาก อีกทั้งพฤติกรรมผูบริโภคเองก็เปลี่ยนไปเลือกซื้อสินคาโดย
ไมยึดติดแบรนดและราคายอมเยา มีความระมัดระวังเรื่องการใชจายมากข้ึน ทำใหสินคากลุมแฟช่ันเองไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 
ประกอบกับสถานการณโรคระบาดโควิท-19 ทำใหหางตองปรับกลยุทธแบบ Omni-Channel ที่สามารถผสมผสานชองทางการ
สื่อสารทั้งออนไลนและการขายหนารานเขาดวยกัน (หนวยวิเคราะหเศรษฐกิจภาคการคา ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน , 2562) เพื่อ
สรางประสบการณที่ดแีละสรางความสะดวกสบายใหกับลกูคาสูงสดุ พฤติกรรมของผูบริโภคมีความแตกตางกันในลักษณะประชากร
อยูหลายประเด็น เชน ในเรื่องของอายุ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม และรสนิยม เปนตน ทำให
พฤติกรรมการกิน การใช และการซื้อสินคา/บริการหลายๆ ชนิดแตกตางกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกลาวแลว ยังมี
ปจจัยอื่นๆ อีกที่ทำใหมีการบริโภคแตกตางกัน เชน ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคา สิ่งจูงใจในการซ้ือสินคา และประสบการณ
ในการซื้อสินคา จากความเปนมาและปญหาดังกลาวในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือนำผลการวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา
กลยุทธการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขายและตอบสนองความตองการของผูบริโภคสูงสุดตอไป  
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตรกับการตัดสินใจซ้ือสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง
สยาม ทาคาชิมายะ ใน เขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปพัฒนาการคัดสรรสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคสูงสุด  

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคา
ญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ใน เขตกรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2550: 57-59) อธิบายวาลักษณะทางประชากรศาสตรที่ แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อที่แตกตางกัน โดยปจจัยทางประชากรศาสตรที่นิยมใชในการแบง สวนการตลาด ประกอบไปดวย อายุ เพศ ลักษณะครอบครัว 
และปจจัยที่เชื่อมโยงถึงรูปแบบ การดำรงชีวิต ไดแก รายได การศึกษา อาชีพ  

อดุลย จาตุรงคกุล (2544) กลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรวา เพศ อายุ ครอบครัว ระดับการศึกษา รายไดอาชีพ 

เปนตน มีความเกี่ยวโยงกับความตองการซื้อหรืออุปสงค  (Demand) ซึ่งเปนขอมูลสําคัญทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางประชากรศาสตรจะทําใหเห็นถึงการหายไปของสินคาในบางตลาด ขณะเดียวกัน จะเกิดความตองการในสินคาใหมใน
ตลาด  

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค  

ฟลิป คอตเลอร (Kotler, 1999 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีร ัตนและคณะ , 2552) กลาววา การวิเคราะหใหทราบถึง
พฤติกรรมของผูบริโภคเปนการวิจัยหรือคนควาเกี่ยวของกับ พฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภคโดยใชคำถามชวยในการ
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วิเคราะหเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับ พฤติกรรมผูบริโภค (6W1H) ซึ่งประกอบไปดวย 1. ใครบางอยูในตลาดเปาหมาย เปนคำถาม
เพื่อใหทราบถึงลักษณะกลุมเปาหมาย 2. ผูบริโภคตองการซื้ออะไร เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ 3. ทำไม
ผูบริโภคจึงไดตัดสนิใจซ้ือ (ทำใหทราบวัตถุประสงคในการซ้ือ 4. ใครบางมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ เปนคำถามเพื่อตองการทราบ
ถึงบทบาทของกลุมตางๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด ทำใหทราบถึงโอกาสในการซื้อ 6. 

ผูบริโภคซื้อท่ีไหน เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคซื้อ 7. ผูบริโภคซื้ออยางไร เปนคำถามเพ่ือตองการ
ทราบขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบดวยการรับรูปญหา การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือกการตัดสินใจซื้อและ
ความรูสึกหลังการซื้อ ทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค Black Box Model แสดงใหเห็นถึง เหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

โดยมีจุดเริ ่มตนจากการเกิดสิ ่งกระตุน (Stimulus) ที ่ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s Black Box) ที่
เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิต หรือนักการตลาดไมสามารถคาดคะเนไดเมื่อผูบริโภครับรูตอสิ่งกระตุนและเกิดความตองการแลวจึง
จะเกิดการซื้อหรือการตอบสนอง (Response)  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

Phillip Kotler กลาวถึงแนวความคิดและทฤษฎสีวนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ที่ธุรกิจ
ใหบริการใชประกอบดวย 1. ปจจยัดานผลิตภัณฑ (Product) 2. ปจจัยดานราคา (Price) 3. ปจจัยดานสถานที่ (Place) 4. ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5. ปจจัยดานบุคลากร (People) 6. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) 7. 

ปจจัยดานการสรางและนำเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  

ระเบียบวิธีวิจัย  

งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

กลุมตัวอยาง คือ กลุมคนที่เคยมาซื้อสินคาที่หางสรรพสินคา สยาม ทาคาชิมายะ จำนวน 400 คน โดยใชการกำหนด
กลุมตัวอยางของ Cochran (Cochran, 1963) และ ดวยวิธีการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience sampling) โดย
การลงแบบสอบถามบนสื่อ ออนไลนตาง ๆ เชน Facebook, Line และ Twitter เปนตน 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. นำแบบสอบถามที่ไดหาคา IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถ 3 ทานตรวจสอบ เนื้อหาเพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคตองใหคาอยางนอย 0.5 หรือมากกวาจึงจะไดรับ
การยอมรับ สรุปตามผล IOC ของ 52 คำถามใบแบบสอบถาม คาดัชนีท่ีไดคือ 0.97 โดยไมมีคำถามใดๆที่ใหคานอยกวา 0.5 ดังนั้น
คำถามทั้งหมดคือเปนท่ียอมรับ 

2. นำแบบสอบถามที่แกไขเพิ่มเติมไปทดลองใช (Try out) กับผูบริโภคที่เปนผูมีประสบการณในการซื้อสินคาของหาง
สยาม ทาคาชิมายะ จำนวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะหหาคุณภาพโดยใชวิธี Reliability Coefficient คาความเชื่อม่ันที่อยูในระดับ 0.7-

1.00 ถือเปนคาความเช่ือมั่นท่ีสูงโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbacha’s Alpha Coefficient) และคาที่ผูวิจัย
ไดจากการทดลองในครั้งนี้เทากับ 0.883 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลจากลูกคาที่ซื้ออสินคาของหาง สยาม ทาคาชิมายะ โดยมีวิธีเก็บดังนี้คือ การสรางแบบสอบถามออนไลน แลว
โพสลงสื่อออนไลนตางๆ เชน Facebook, Line, twitter เปนตน  
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การวิเคราะหขอมูล  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชสถิติการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ประเภท ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เปนการวิเคราะหขอมูลอยางงายไมซับซอน โดยใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาน (Inference Statistics) เปนการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis) โดยกำหนดคาการตัดสินใจในการ ทดสอบสมมติฐานไวที่ระดับ 0.05 ใชการทดสอบ T-test และ F-test (One -

way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อทำการศึกษาหาความสัมพันธ
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ผลการวิจัย  

ขอมูลเกี่ยวกับขอมลูสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญงิ มีจำนวน 227 

คน คิดเปนรอยละ 56.75 มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ซึ่งมีจำนวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 มีสถานภาพโสด ซึ่งมีจำนวน 214 

คน คิดเปนรอยละ 53.50 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ซึ่งมจีำนวน 314 คน คิดเปนรอยละ 78.50 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีจำนวน 164 คน คิดเปนรอยละ 41.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,000 – 30,000 บาท จำนวน 199 คน คิด
เปนรอยละ 49.75 

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาที่หาง สยาม ทาคาชิมายะ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยสวนใหญตั้งใจซื้อสินคา
เฉพาะแบรนดจากประเทศญี่ปุน ซึ่งมีจำนวน 354 คน คิดเปนรอยละ 88.50 จำนวนครั้งที่ซื้อสินคา 2 เดือนครั้ง ซึ่งมีจำนวน 176 

คน คิดเปนรอยละ 44.0 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อสินคาอยูที่ราคา 1,001 – 2,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 196 คน คิดเปน
รอยละ 49.0 ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเปนผูบริโภคเอง มีจำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 และชวงเวลาที่ซื้อสินคาอยู
ระหวางเวลา 17.01 – 20.00 น. มีจำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46.0  

ตารางวิเคราะหการถดถอยพหุคูณท่ีอธิบายตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง
สยาม ทาคาชิมายะ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

สวนประสมทางการตลาด 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized  

Coefficients Beta 
t Sig. 

B Std. Error 

คาคงท่ี (Constant) -.132 .153 -.865 .387 

ดานผลิตภณัฑ (X1) .065 .042 .064 1.554 .121 

ดานราคา (X2) .156 .039 .174 4.004 .000* 

ดานการจัดจำหนาย (X3) .103 .033 .122 3.138 .002* 

ดานสงเสริมการตลาด (X4) .111 .039 .128 2.851 .005* 

ดานบุคลากร (X5) .172 .053 .143 3.270 .001* 

ดานกระบวนการใหบริการ (X6) .269 .053 .244 5.069 .000* 

ดานลักษณะทางกายภาพ (X7) .138 .034 .152 4.040 .000* 

R = .837        R2 =.701        Adjust R2 = .696            SEE = .24368 
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จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ สามารถนำมาสรางเปนตัวแบบการถดถอยเชิง
เสนพหุคูณ ไดดังนี ้

Y / =  - 0 . 1 3 2  +  0. 1 5 6  ( X2 )  +  0. 1 0 3  ( X3 )  +  0. 1 1 1  ( X4 )  +  0. 1 7 2  ( X5 )  +  0. 2 6 9  ( X6 )  

+ 0.138 (X7)  

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผลการศึกษา  
การศึกษาเรื ่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื ้อสินคาหางสรรพสินคาญี ่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดนำผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเขาดวยกันเพื่อ  อธิบายสมมติฐาน และ
วัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 ขอมูลดานปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของ
หาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ผลการศึกษาพบวา อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน จะมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขต กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 21 – 40 ป ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคGen X และ Gen Y ทำใหพฤติกรรมการซื้อสินคาแตกตางกัน
ตามชวงวัย อีกทั้งสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึงรอยละ 78.50 สวนระดับการศึกษาอื่นๆ มีเพียงรอยละ 21.50 

และมีสถานภาพโสด ซึ่งมีอิสระทางความคิดมากกวาคนที่แตงงานมีครอบครัว ที่มีภาระผูกพัน  รวมถึงอาชีพแตละคนทำใหความ
ตองการสินคาและบริการตางกัน ซึ่งสอดคลองกับปจจัยดานรายไดที่เปนตัวกำหนดกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วชิชารียา เรืองโพธิ์ (2553) ที่ไดศึกษา ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยาม
พารากอน พบวา ผูบริโภค สวนใหญ ที่มาใชบริการมีชวงอายุระหวาง 21-30 ป เปนชวงวัยทำงานที่ชอบเดินหางสรรพสินคา หลัง
เลิกงานหรือชวงวันหยุด นอกจากน้ีแลวยังมีภาระความรับผิดชอบเรื่องครอบครัวไมมาก และสวนใหญมีสถานภาพโสด สามารถใช
เวลาวางหลังเลิกงาน หรือวันหยุดมาหางสรรพสินคาไดมากกวาผูที่สมรสหรือมีครอบครัวแลว รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 
40,000 บาทขึ้นไป แสดงถึงความคลองตัวในการใชจายมากกวาผูที่มีรายไดนอยซึ่งตรงกับกลุมลกูคาของหาง  มีเพียงปจจัยดานเพศ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เนื่องจากทั้งเพศชายและเพศหญิงตางก็ตองการซื้อสินคาเพื่อตอบสนองความทันสมัยและตามกระแสสังคมที่เปนอยู อีกทั้งการซ้ือ
สินคาเปนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำใหเกิดความสุข ลดความเครียดลงได ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ สมภพ ศักดิ์จิรพา
พงษ (2558)  ที ่ไดศึกษาเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอความพึงพอใจในการซื ้อสินคาของแม็กซแวลู ซูเปอรมารเก็ต  (Max value 

Supermarket) ของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวาทั้งเพศชายและหญิงตางสามารถซื้อสินคาอุปโภค 

บริโภคไดเอง โดยไมจำเปนตองเพศหญิงเทานั้น ดังนั้นผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน จึงมีพฤติกรรมการซื้อสินคาไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทา
คาชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การตั้งใจซื้อสินคาเฉพาะแบรนดญี่ปุน คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อสินคา ผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ ชวงเวลาในการซ้ือสินคา สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ 

ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยวิเคราะหไดวา หากลูกคาตองการ
เลือกซื้อสินคาที่นำเขาจากประเทศญี่ปุน จะคิดถึงหางสรรพสินคา สยาม ทาคาชิมายะ เพราะดวยภาพลักษณที่แสดงถึงเอกลักษณ
ความเปนญี่ปุนตามสไตล Modern Japanese นำวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ดีงามของญี่ปุนมาปรับเปลี่ยนใหรวมสมัย รวมถึงคาใชจาย
โดยเฉลี่ยตอครั้งในการซ้ือสินคา 1,001 – 2,000 บาท แสดงใหเห็นวา กลุมลูกคาสวนใหญมีกำลังซื้อ หากพอใจในสินคาก็ยินดีจาย 
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ซึ่งผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ มีทั้งตนเอง ครอบครัว พนักงานขายและรีวิวจากอินเทอรเน็ต เพื่อใหมั่นใจวาสินคาตรงตาม
คุณภาพที่ตองการ ตลอดจน ชวงเวลาที่ซื้อสินคา สวนใหญชวงเวลา 17.00 – 20.00 น. ซึ่งเปนเวลาหลังเลิกเรียนหรือเลิกงาน 

พฤติกรรมผูบริโภคจึงมีสวนสำคัญอยางมาก เพราะสามารถนำมาวิเคราะหตลาดเปาหลายและการวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมทาง
การตลาดได ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกร สมจิตต (2563) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาของธุรกิจคาปลีกญี่ปุนที่เขามาเปดตลาดในประเทศไทย ของดองกิ มอลล พบวา สวนใหญเขามาใชบริการในชวงวัน เสาร-
อาทิตย เวลาชวงบาย (12:00-18:00) ใชจายตอครั้ง 1,000-2,000 บาท ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาคือผูตอบ
แบบสอบถามเอง  

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาหางสรรพสนิคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคา
ชิมายะ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานราคา ดานลักษณะทางกายภาพ 

ดานสงเสริมการขาย และดานการจัดจำหนาย สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ใน
เขต กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 3.1 ปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการและดานบุคลากร สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหางสรรพสินคาญี่ปุนของหาง สยาม ทาคาชิมายะใน
เขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับการชวยเหลือลูกคาอยางเต็มที่ เต็มใจในการใหบริการ รวมถึงการ
ตอนรับอยางเปนมิตร ทำใหสรางบรรยากาศในการซื้อสินคาไดเปนอยางดี  3.2 ปจจัยดานราคา แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคให
ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่ไมเอาเปรียบผูบริโภคและเปนราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ไดรับ รวมถึงการตั้งราคาที่
หลากหลายเปนตัวเลือกใหผูบริโภคไดตัดสินใจ 3.3 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคใหความสำคัญกบัสิ่ง
สวยงามที่สื่อถึงเอกลักษณความเปนหางญี่ปุน โดยมีความงามเฉพาะตัวไมเหมือนหางอื่น 3.4 ปจจัยดานสงเสริมการขาย แสดงให
เห็นวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลด แลก แจก  แถม พรอมทั้งมีการใหสวนลดสำหรับบัตร
สมาชิกหาง และใหของแถมที่นาสนใจตามเทศกาลหรือแคมเปญตางๆ 3.5 ปจจัยดานการจัดจำหนาย แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคให
ความสำคัญกับสถานที่ในการจัดจำหนายสินคาที่ตองมีความสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ มีการกระจายสาขาไปยังแหลง
ชุมชนและมีหลากหลายวิธีสำหรับการเดินทางเพ่ือใหลูกคาสะดวก ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ พันธุทิพย ดีประเสริฐ
ดำรง (2559) ที ่ไดศึกษา สวนประสมการตลาดที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื ้อสินคาราน LOFT ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ความโดดเดนของหนาราน ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ ราคาถูกเมื่อเทียบ กับรานประเภท
เดียวกัน และอัตราคาธรรมเนียม/ บริการมีความเหมาะสม การแจกของที่ระลึก หรือของแถมในชวงเทศกาลตางๆ อยางสม่ำเสมอ 

และพนักงานมีการใหบริการอยาง เสมอภาค ตามลำดับกอนหลัง สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา มีเพียงปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่ไม
สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาหางสรรพสินคาญีปุ่นของหาง สยาม ทาคาชิมายะ ในเขต กรุงเทพมหานคร ทั้งนีเ้นื่องจากผูบริโภคยัง
ไมรูวาที่หางมีขายสินคาอะไรบาง ซึ่งควรทำการโปรโมทมากขึ้น ใหเห็นวาหางมีสินคาอะไรที่นาสนใจ และโดนเดนกวาหางอื่น
อยางไร อาจทำใหเกิดกระแสความสนใจในตัวหาง และสินคาที่วางจำหนายไดมากขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มหลากหลายของกลุมสินคา
และแบรนดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะ  
1. ปจจัยดานกระบวนการ เปนขั้นตอนที่เนนความสัมพันธกับลูกคาตั้งแตเดินเขาหางจนกระทั่งออกจากหาง ลูกคาตอง

ไดรับการบริการที่รวดเร็ว เชน การตอนรับลูกคา การแนะนำลูกคาคอยใหคำปรึกษาเหมือนเปนผูชวยสวนตัว การคนหาสินคา  

ตามที่ลูกคาตองการ การเขาเครื่องจายเงินที่แคชเชียรเปนตน ทั้งนี้ผูประกอบการควรจัดใหมีบริการสั่งซื้อออนไลน ลูกคาสามารถ
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เลือกซื้อสินคาโดยจัดสงสินคาถึงบาน เพื่อใหผูบริโภครูสึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำใหมีทัศนคติอันดีตอหางสยาม ทาคาชิมายะ 
ดวยความเช่ือมั่น การนึกถึง และตรงใจผูบริโภคจะทำใหเกิดการซื้อซ้ำอยางตอเนื่อง 

2. ปจจัยดานบุคลากร ในที่นี้หมายถึง พนักงานขาย ซึ่งผูที่ตองพบเจอและใกลชิดกับผูบริ โภค โดยตรง จึงควรสรางและ
บริหารความสัมพันธใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตามคอนเซปของทาคาชิมายะ ที่วา ใหความสำคัญกับ หัวใจในการบริการ 
(Omotenashi) มากกวาใหบริการตาม คูมือ การบริการที่นาประทับใจจะทำใหลูกคาจดจำ รวมถึงควรมีความรูความ เขาใจในตัว
สินคาเพือ่ท่ีจะใหขอมูลและคําแนะนํากับ ลูกคาไดนอกจากน้ียังตองตอบสนองความ ตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว เชน การหยิบ
สงสินคาใหลูกคา การบริการในจุดชําระ เงิน เปนตน  

3. ปจจัยดานความเหมาะสมของราคา ควรใหความสําคัญกับการคัดเลือกสินคาที่มีคุณภาพดีมีความหลากหลาย เปนท่ี
ตองการของผูบริโภค โดยอาจจะมีการทําสงเสริม การขายเพื่อดึงดูดลูกคา เชน การลดราคา การขายควบ เปนตน ซึ่งชวยให  

เจาของกิจการมีเงินสด หมุนเวียนในการดําเนินกิจการรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ควรแสวงหาสินคาที่แตกตางและไมมีวาง จําหนาย  

หางสรรพสินคาอื่น แตมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิต ในสวนของการกําหนดราคาสินคาจะตองมีความเหมาะสมตามคุณภาพ  

4. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ภาพลักษณที่ดูหรูหรา สวยงาม สะอาด และตกแตงตามสไตลญี่ปุนเปนผูนำดานความ
สงางามเสมอ ความหรูหราที่ไมเปลี่ยน แตจะรักษาจุดเร่ิมตน เปนลักษณะทางกายภาพของหางสยาม ทาคาชิมายะ ที่สามารถ ตอก 

ย้ำความทรงจำใหผูบริโภคจดจำในบุคลิกภาพของหาง ทั้งการจัดวางสินคาท่ีมเีอกลักษณและJapan Modernism การผสมระหวาง 
ประเพณีญี่ปุนและ Modern Design เปนการเพิ่มแรงจูงใจใหผูบริโภคตัดสินใจมาเลือกใชบริการศูนยการคาไดอีกทางหน่ึงดวย 

5. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑที่นำมาวางจำหนาย โดยแสวงหาสินคาที่
แตกตางและไมมีวางจําหนายในหางสรรพสินคาอ่ืน แตมคีวามจําเปนตอการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพ หากกำลังเปนท่ีนิยมในสังคม
จะยิ่งสามารถชวยเพิ่มยอดขายได เชน สินคาเพื่อสุขภาพที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑที่ทันสมัยสุดล้ำจากประเทศญี่ปุน นวัตกรรม
อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน หรือนวัตกรรมผลิตภณัฑรักษาสิง่แวดลอม เปนตน เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจท่ีแตกตาง
จากผูประกอบการรายอื่นและเมื่อเกิดความพึงพอใจของผูใชบริการจะมีการแนะนำบอกตอเพ่ือนหรือคนรูจักเพื่อเพิ่มฐานลูกคาใหม 
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วิชชารียา เรืองโพธิ์. (2553). ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาสยามพารากอน (สารนิพนธ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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สาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย 
เทียนชัย ยศแผน

1
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*ผูรับผิดชอบบทความ: email: tienchai.yo@ku.th

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาระดับสาเหตุความขัดแยงและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกร

ของพนักงานสนามบินสมุย 2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย 3) เพ่ือ
ศึกษาสาเหตุความขัดแยงที่สงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี
เปนการวิจัยเชงิปริมาณ กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัย คือพนักงานสนามบินสมุย จํานวน 91 คน โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช
สถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบดวยคาสถิติที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตาง
จึงทําการวิเคราะหตอดวยการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD และการเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวาสาเหตุความขัดแยงและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย
พบวา ภาพรวมสาเหตุความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยสาเหตุความ
ขัดแยงที่มีความสําคัญมากที่สุดคือองคประกอบดานการปฏิสัมพันธ รองลงมาคือ องคประกอบดานองคการ และองคประกอบ
ดานบุคคล ตามลําดับ สําหรับภาพรวมแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย มีความสําคัญอยู
ในระดับปานกลาง โดยแนวทางการจัดการความขัดแยงที่มีความสําคัญมากที่สุดคือ วิธีการรวมมือ รองลงมาไดแก วิธีการ
ประนีประนอม วิธีการหลีกเลี่ยง วิธีการยอมให และสุดทายวิธีการเอาชนะ ซึ่งสิ่งที่สําคัญของการจัดการความขัดแยงจึงนับได
วามีความสําคัญตอองคกร เพราะความขัดแยงในองคกรน้ันประสบความสําเร็จและเปนไปอยางสรางสรรค ขึ้นอยูกับ
ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารจึงควรสํารวจปญหาความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนวาเปนความขัดแยงประเภทใด มีสาเหตุมาจาก
อะไร พฤติกรรมของความขัดแยงเปนอยางไร และกอใหเกิดผลดีผลเสียตอองคกรอยางไร ซึ่งการสํารวจความขัดแยงจะเปน
เครื่องมือที่สําคญันําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงท่ีมีประสิทธิผล 

คําสําคัญ: ความขัดแยง สาเหตุความขัดแยง แนวทางการจัดการความขัดแยง 
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Causes and Guidelines for Organizational Conflict Management 
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Abstract 
The objectives of this research are 1)  to study the level of conflict causes and conflict 

management approaches in the organization of Samui Airport employees; 2) to compare the approaches 
to conflict management in the organization of Samui Airport employees; 3) to A study of the causes of 
conflicts that affect the approach of conflict management in the organization of Samui Airport employees 
This research study is a quantitative research. The population sample used in the research 91 employees 
at Samui Airport using a questionnaire as a tool to collect data. The statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage, mean, standard deviation. And use inferential statistics to test the 
hypothesis. By testing with statistical values One-way ANOVA When differences were found, the analysis 
was followed by pairwise comparison using LSD method and multiple regression analysis. 

The results of the study revealed that the causes of conflicts and conflict management practices 
in the organization of Samui Airport employees found that the overview of the causes of conflict in the 
organization of employees at Samui Airport is of moderate importance. The most important cause of 
conflict was interaction component, followed by organizational component. And personnel components, 
respectively. For an overview of the approach to managing conflicts in the organization of Samui Airport 
employees it is of moderate importance. The most important conflict management approach is how to 
cooperate followed by compromise method how to avoid how to allow and finally how to overcome the 
importance of conflict management is therefore important to the organization. Because conflicts in 
organizations are successful and constructive. Depends on supervisors or executives, so should explore 
various conflicts. That happened to be any kind of conflict what is the cause what is the behavior of the 
conflict? And causing good and bad effects on the organization Conflict surveys are an important tool for 
effective conflict resolution. 

Keywords: conflict, cause of conflict, conflict management guidelines 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1268 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



บทนํา 
เม่ือคนมาอยูในองคการมีปฏิสัมพันธตอกัน ยอมนําไปสูพฤติกรรมของความรวมมือและพฤติกรรมของความขัดแยง 

สําหรับความขัดแยงหมายถึง “กระบวนการท่ีเกิดจากการพยายามของฝายหน่ึงที่ไปขัดขวางความพยายามของอีกฝายหนึ่ง 
ไมใหบรรลุเปาหมาย หรือไดรับความกาวหนาหรือผลประโยชนตามที่ตองการดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึง” (Robbins, 1983) 
ความขัดแยงในองคการมีสาเหตุมาจาก 1) องคประกอบดานบุคคล เชน ภูมิหลัง ความรูสึกนึกคิด 2) องคประกอบดานการ
ปฏิสัมพันธ อันเกิดจากกระบวนการส่ือสาร 3) องคประกอบดานองคการ เชนการมีทรัพยากรท่ีมีจํากัด และกฎเกณฑท่ี
เขมงวด (Pneuman and Bruehl, 1982) 

การบริหารความขัดแยงจึงนับไดวามีความสําคัญตอองคการ เพราะความขัดแยงในองคกรน้ันอาจเกิดขึ้นไดทุกระยะ
และทุกรูปแบบ ดังน้ันผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารจึงควรสํารวจปญหาความขัดแยงตางๆ ที่เกิดขึ้นวาเปนความขัดแยงประเภท
ใด มีสาเหตุมาจากอะไร พฤติกรรมของความขัดแยงเปนอยางไร และกอใหเกิดผลดีผลเสียตอองคกรอยางไร เปนตน ซ่ึงการ
สํารวจความขัดแยงจะเปนเครื่องมือที่สําคัญนําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงที่มีประสิทธิผล 

สําหรับในบริบทของสนามบินสมุย ซึ่งต้ังขึ้นในป พ.ศ 2532 ประกอบไปดวยผูบริหารและพนักงานทํางานรวมกัน
ยอมเผชิญกับปญหาความขัดแยง และเม่ือมีความขัดแยงเกิดขึ้น อาจสงผลใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน ฉะน้ันจึงควร
ดําเนินการแกไขความขัดแยงโดยผานกระบวนการของการหาสาเหตุความขัดแยง เพื่อไดขอมูลนําไปสูการจัดการความขัดแยง
เชิงสรางสรรคท่ีจะเปนประโยชนตอสนามบินสมุย 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับสาเหตุความขัดแยงและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย
2. เพ่ือเปรียบเทียบแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย
3. เพ่ือศึกษาสาเหตุความขัดแยงท่ีสงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ความหมายของความขัดแยง  

Robbins S.P. & Judge T.A. (2013: pp.446-447) กลาววา “ความขัดแยง” เปนกระบวนการ ที่เกิดข้ึนเม่ือบุคคล
หรือกลุมบุคคลฝายหน่ึงมีความพยายามที่จะตอบโตอีกฝายหน่ึงโดยการขัดขวาง ไมใหฝายตรงขามสามารถบรรลุเปาหมายหรือ
ไดรับผลประโยชนตามตองการ 
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Thomas K. W. (2006) กลาววา ความขัดแยง คือ สภาพความกังวลของบุคคลที่ปรากฏออกมาในลักษณะที่ไมลง
รอยกัน ความกังวลดังกลาวอาจเปนส่ิงใดก็ไดที่บุคคลใหความสนใจ ซึ่งความกังวลของบุคคลในองคกรมักเก่ียวกับเรื่องการ
ตัดสนิใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากร การพิจารณาขอเท็จจริงเพ่ือการแกปญหา รวมไปถึงการสนับสนุนกลยุทธที่แตกตาง 

Montana P.J. & Charnov B.H. (2008: pp.366-367) ไดใหคําจํากัดความไววา ความขัดแยง คือ ความไมลงรอย
กัน ในกระบวนการที่จะทําใหบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งความไมลงรอยกันน้ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปหรือ
บุคคลที่อยูในตําแหนงที่แตกตางกัน 

ศิรวิรรณ มนอัตระผดุง (2559: p.195) สรุปความหมายของความขัดแยงไววา ความขัดแยง หมายถึง สภาวการณท่ี
บุคคลสองฝายมีความแตกตางทางความคิด ความเช่ือ การรับรูรับเห็น คานิยม ทัศนคติ เปาหมายประสบการณ ผลประโยชน
และทรัพยากรทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตกลงกันไมได โดยอีกฝายหน่ึงไมเห็นพอง ไมพอใจ พยายามกีดกันและตอตานอีกฝายหน่ึง 

ขจรจิต บุญนาค (2551 : p.138) ไดใหคํานิยามของคําวา "ความขัดแยง" คือ การกระทําที่ไมลงรอยกัน ขัดขืน หรือ
ตอตานกัน เปนการตอสูระหวางผูไมลงรอยกันโดยอาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได ความขัดแยงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหรือกลุม
บุคคลท่ีเผชิญหนาไมสามารถหาขอยุติที่เปนท่ีพอใจของทั้งสองฝายได ไมวาจะเปนในดานความตองการ ความปรารถนา 
ความคิดหรือผลประโยชน  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540 : p.11) กลาววา ความขัดแยง หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
จุดมุงหมาย หรือวิธีการ หรือทั้งสองอยาง แตเปนความสัมพันธที่แตละฝายไมสามารถไปดวยกันไดในเร่ืองความตองการ ไมวา
จะเปนความตองการที่แทจริงหรือศักยภาพที่จะทําใหเกิดความตองการ 

โดยสรุปแลว ความขัดแยง คือ ความแตกตางหรือความไมลงรอยกันอันเกิดจากความคิดความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ 
เปาหมาย ผลประโยชนและทรพัยากรทําใหเกิดการขัดขวางไมใหฝายตรงขามบรรลุเปาหมายไดตามที่ตองการ 
ทฤษฎีและแนวคิด 

ลัดดาวัลย บํารุงกิจ,สาวิกา กาญจนะ. (2551) ไดทําการวิจัยศึกษาสาเหตุของความขัดแยงและวิธีการบริหารจัดการ
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา สาเหตุของความขัดแยงตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ดานองคประกอบสวนบุคคล  ดานสภาพขององคการ และดานปฏิสัมพันธในการทํางาน เปนสาเหตุของความขัดแยง
อยูในระดับกลาง และใชวีธีการบริหารจัดการความขัดแยง เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก วีธีประนีประนอม วีธีเผชิญหนา 
วีธีการรวมมือ วีธีการยอมให และสุดทายคอื วิธีการหลีกเลี่ยง 

อธิญา งามภักดิ์ และ อรนันท กลันทปุระ (2558) ไดทําการวิจัยศึกษาสาเหตุและการจัดการความขัดแยงในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น A จังหวัดปทุมธานี พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีวิธีการจัดการความขัดแยงแตกตาง
กัน 

(Betty, 1984,P. 281 อางถึงใน บงกช ยุวนะเตมีย, 2538, หนา 39) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางวิธิ
แกความขัดแยงของผูจัดการชายและหญิงที่มีประสบการณในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา ดยใชแบบสอบถามของ Thomas 
Kilmann conflict mode instrument ในการเก็บขอมูลการแกปญหาความขัดแยง หรือการดําเนินการเมื่อมีความขัดแยงใน 
5 ดาน คือ การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเล่ียง การปรองดอง ผลการศึกษาพบวา วิธิการแกความ
ขัดแยงของผูจัดการเพศชายและเพศหญิง ที่มีประสบการณในวิทยาลัยชุมชนสหรัฐอเมริกา ไมมีความแตกตางกันในเร่ืองความ
ขัดแยง 

Pneuman & Bruehl (1982, pp. 35-49) ไดจําแนก สาเหตุของความขัดแยงได 3 สาเหตุคือ 1) องคประกอบดาน
บุคคล เชน ภูมิหลัง ความรูสึกนึกคิด 2) องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ อันเกิดจากกระบวนการส่ือสาร 3) องคประกอบ
ดานองคการ เชนการมีทรัพยากรที่มีจํากัด และกฎเกณฑที่เขมงวด 

Thomas & Kilmann (1987. pp. 11-16 อางถึงในเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ, 2540, หนา 104-109) แนวทางการ
จัดการความขัดแยง ซึ่งมี 5 วิธีไดแก การเอาชนะ การรวมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการยอมให 
ระเบียบวิธีวิจัย  

งานวิจัยน้ีศึกษาสาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย โดยการวิจัยคร้ังน้ีเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล  

ประชากรเปาหมาย คอื กลุมพนักงานสนามบินสมุย จํานวน 91 คน 
การหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
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1. นําแบบสอบถามที่ไดหาคา IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถ 3 ทานตรวจสอบเน้ือหาเพ่ือหาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคตองใหคาอยางนอย 0.5 หรือมากกวาจึงจะ
ไดรับการยอมรับ  

2. นําแบบสอบถามที่แกไขเพ่ิมเติมไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะหหาคุณภาพ
โดยใชวิธี Reliability Coefficient คาความเช่ือม่ันที่อยูในระดับมากกวาหรือเทากับ 0.7 โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbacha’s Alpha Coefficient) เพ่ือตรวจสอบความแมนยําและความเหมาะสมของแบบสอบถามในการ
ส่ือสารใหผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจตรงกัน โดยผลการวิเคราะหพบวา คําถามดานสาเหตุความขัดแยง เทากับ 0.940 
คําถามดานแนวทางการจัดการความขัดแยง เทากับ 0.830 และผลการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เทากับ 0.943 จากคาสัมประสิทธิ์ท่ีออกมา แสดงใหเห็นวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร

บทความงานวิจัย และวิทยานิพนธที่เก่ียวของ 
2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู วิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามกับพนักงานของ

สนามบินสมุย โดยตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 91 ชุด 
การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลทุติยภูมิ วิเคราะหโดยนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของท่ีไดเก็บรวบรวมมา วิเคราะหรวมกับ

ผลการวิจัยที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิ เพื่อจัดทําขอวิจารณและสรุปผลการวิจัย 
ขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 91 ฉบับ จะนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ

วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ โดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดมาดําเนินการ ดังน้ี 
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน

จากน้ันวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไป 
2. ตรวจสอบความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูล กอนทําการวิเคราะหขอมูล
3. การลงรหัสเพ่ือแปลงขอมูลในการนําไปใชเปนขอมูลประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติสาํเร็จรปู
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับมาท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนวิธีการหาคาสถิติพื้นฐาน ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลในเชิงบรรยาย

ลักษณะของตัวแปร ประกอบดวย คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การทดสอบการวิเคราะห

คาสถิติที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจึงทําการวิเคราะหตอดวยการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) การทดสอบสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression) สําหรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ จะตองหาสมการถดถอย เพ่ือใชในการพยากรณของตัวแปรตาม และหา
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เพ่ือหาความสัมพันธเชิงเสนตรงที่เปนไปไดสูงสุดระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตนกับตัว
แปรตาม 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรของพนักงานสนามบินสมุยจํานวน 91 คน มีรายละเอียดขอมูล
ทางดานประชากรศาสตรดังน้ี จําแนกตามเพศ พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 65.93 
และเพศหญิง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 34.07 ตามลําดับ จําแนกตามอายุ พบวา พนักงานสวนใหญมีอายุ 30 - 39 ป 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 43.96 จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบวา พนักงานสวนใหญมีการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 67.03 จําแนกตามหนวยงาน พบวา พนักงานสวนใหญอยูในแผนกปฏิบัติการในเขตการบิน 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 59.34 จําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา พนักงานสวนใหญมีประสบการณการ
ทํางานที่สนามบินสมุย 5 - 10 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 41.76 

ผลการวิเคราะหสาเหตุความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย พบวาภาพรวมสาเหตุความขัดแยงในองคกรของ
สนามบินสมุยมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 เม่ือพิจารณารายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา
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ดานท่ีมีคาเฉลี่ยความสําคัญมาก คือ องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับคือ 3.44 ดานที่มีคาเฉลี่ยความสําคัญ
ปานกลาง คือ องคประกอบดานองคการ มีคาเฉลี่ยคอื 3.27 และองคประกอบดานบุคคล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03 

ผลการวิเคราะหแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย พบวาภาพรวมแนวทางการจัดการ
ความขัดแยงมีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย โดยเรียงลําดับแนวทางการ
จัดการที่มีความสําคัญมากไปนอย พบวา วิธีการรวมมือ คือการผสมผสานความคิดเห็นเขาดวยกันเพ่ือไดรับประโยชนรวมกัน
ทั้งสองฝาย คาเฉล่ียเทากับ 4.52 รองลงมาวิธีการประนีประนอม คือการพบกันคร่ึงทาง ยอมเสียสละบางอยางเพื่อใหได
บางสวน คาเฉล่ียเทากับ 3.87 วิธีการหลีกเลี่ยง คือการหลีกเล่ียงปญหา หรือไมสนใจความขัดแยง คาเฉล่ียเทากับ 3.23 วิธีการ
ยอมให คือการยอมทําตามความคิดหรือการตัดสินใจของผูอ่ืน แมวาเราจะไมเห็นดวยก็ตาม คาเฉลี่ยเทากับ 3.03 และสุดทาย
วิธีการเอาชนะ คือ การใชอํานาจ การบังคับ หรอืขมขูใหผูอื่นทําตาม คาเฉล่ียเทากับ 1.76 ตามลําดับ 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาเรื่องสาเหตุและแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย ไดนําผลสรุปมาเชื่อมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของเขาดวยกันเพื่ออธิบายสมมติฐาน และวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินส
มุยแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย
แตกตางกัน ทดสอบโดยคาสถิติที (t-test) พบวา เพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของ
พนักงานสนามบินสมุยไมแตกตางกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย
แตกตางกัน ทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา อายุที่แตกตางกัน มีผลตอแนว
ทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงาน
สนามบินสมุยแตกตางกัน ทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา ระดับการศึกษา
สูงสุดที่แตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยแตกตางกัน ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐาน จากการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ LSD พบวา พนักงานสนามบินสมุยที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ใหความสําคัญกับแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรสนามบินสมุยมากกวา พนักงานสนามบินสมุยที่มี
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี 

สมมติฐานท่ี 1.4 หนวยงานที่แตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินส
มุยแตกตางกัน ทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา หนวยงานท่ีแตกตางกัน มีผล
ตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5 ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของ
พนักงานสนามบินสมุยแตกตางกัน ทดสอบโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา 
ประสบการณการทํางานท่ีแตกตางกัน มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยแตกตาง
กัน ซึ่งยอมรับสมมติฐาน จากการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ LSD พบวา พนักงานสนามบินสมุยที่มีประสบการณ
การทํางานระหวาง 11 – 15 ป ใหความสําคัญกับแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรสนามบินสมุยมากกวา พนักงาน
สนามบินสมุยที่มีประสบการณการทํางานนอยกวา 5 ป และ 5-10 ป 
สมมติฐานที่ 2 สาเหตุความขัดแยงสงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย 

สมมติฐานที่ 2.1 องคประกอบดานบุคคลสงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินส
มุย ทดสอบโดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา องคประกอบดานบุคคลสงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกร
ของพนักงานสนามบินสมุย ซึ่งยอมรับสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 2.2 องคประกอบดานการปฎิสัมพันธสงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงาน
สนามบินสมุย ทดสอบโดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา องคประกอบดานการปฎิสัมพันธสงผลตอแนวทางการจัดการ
ความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 2.3 องคประกอบดานองคการสงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงาน
สนามบินสมุย ทดสอบโดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา องคประกอบดานองคการไมสงผลตอแนวทางการจัดการความ
ขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน 

ตารางผลการวิเคราะหสาเหตุความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุยตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกร
ของสนามบินสมุยโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

สาเหตุความขัดแยงในองคกรของ
สนามบินสมุย 

B Std. Error Beta t Sig. 

คาคงที่ (Constant) 1.800 .232 7.771 .000 
องคประกอบดานบุคคล  .169 .089 .219 2.901 .041* 
องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ .395 .096 .585 4.108 .000* 
องคประกอบดานองคการ  -.119 .116 -.164 -1.025 .308 
R = 0.599  R2 = 0.359  Adjusted R2= 0.337  SE =.33735 
* หมายถึง มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุ พบวา สาเหตุความขัดแยงในองคกรของ
สนามบินสมุย องคประกอบดานบุคคล องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ เปนปจจัยที่มีผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยง
ในองคกรของสนามบินสมุย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถรวมกันอธิบายไดรอยละ 35.90 (R2 = 0.359) 
และมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธพหุคูณ 0.599 (R = 0.599) โดยปจจัยที่สงผลมากท่ีสุดคือ องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ 
(B=0.395) ตามดวย องคประกอบดานบุคคล (B=0.169) โดยมีสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ดังน้ี 

แนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย = 1.800+ 0.395 (องคประกอบดานการปฏิสัมพันธ) + 
169 (องคประกอบดานบุคคล) 

คา B ขององคประกอบดานการปฏิสัมพันธ เทากับ 0.395 หมายความวา ถาขอมูลองคประกอบดานการปฏิสัมพันธ
เพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะทําใหแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุยเพ่ิมข้ึน 0.395 หนวย เม่ือทดสอบความ
มีนัยสําคญัพบวา คา Sig. เทากับ 0.000 ดังน้ันเปนไปตามสมมติฐาน  

คา B ขององคประกอบดานบุคคล เทากับ 0.169 หมายความวา ถาขอมูลองคประกอบดานบุคคลเพ่ิมข้ึน 1 หนวย 
จะทําใหแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุยเพ่ิมขึ้น 0.160 หนวย เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา 
คา Sig. เทากับ 0.041 ดังน้ันเปนไปตามสมมติฐาน  

และองคประกอบดานองคการ ผลการทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา คา Sig. เทากับ 0.308 ดังน้ันไมเปนไปตาม
สมมติฐาน 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. สาเหตุความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย จากผลการศึกษาพบวาพนักงานสนามบินสมุยใหความสําคัญกับ
สาเหตุความขัดแยงดานการปฏิสัมพันธมากที่สุด ผูบริหารและหัวหนาหนวยงาน ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ใหกับ
พนักงานดวยชองทางที่พนักงานสามารถรับขอมูลไดงาย โดยพนักงานจะตองไดรับเน้ือหาที่ครบถวน ชัดเจน สามารถเขาใจได
งาย รวมถึงลดขั้นตอนในการสงขาวสารใหแกพนักงาน โดยคํานึงถึงความรวดเร็วในการรับไดขาวสารของพนักงาน 

2. แนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของสนามบินสมุย จากผลการศึกษาพบวาพนักงานสนามบินสมุยให
ความสําคัญกับแนวทางการจัดการความขัดแยงวิธีการรวมมือมากที่สุด ซึ่งพนักงานในองคกรทุกระดับตั้งแตผูบริหาร หัวหนา
แผนก พนักงานระดับปฏิบัติการ จะตองมีแนวทางการผสมผสานความคิดเห็นเขาดวยกันเพ่ือไดรับประโยชนรวมกันทุกฝาย 
เม่ือเกิดปญหาควรที่จะมีการตัดสินใจรวมกันในแนวทางการแกไขเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย 

3. จากผลการศึกษาพนักงานสนามบินสมุยที่มีระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณการทํางานที่แตกตางกัน มีผล
ตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุยแตกตางกัน โดยในองคกรสนามบินสมุยควรท่ีจะ
มุงเนนพนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางานระหวาง 11 – 15 ป โดยพนักงานกลุมน้ี
ใหความสําคัญกับแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรสนามบินสมุยมาก โดยผูบริหารอาจมุงเนนกลยุทธในสวนของการ
สนับสนุนทุนการศึกษาใหพนักงานมีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น รวมถึงฝกใหพนักงานรับรูแนวทางในการจัดการความขัดแยงได
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อยางมืออาชีพ สงเสริมการฝกอบรม และการปฏิบัติจริงเม่ือเกิดความขัดแยง เพื่อใหพนักงานพรอมรับมือจากความขัดแยงใน
รูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

4. จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุความขัดแยง ประกอบดวยองคประกอบดานบุคคลและองคประกอบดานการ
ปฏิสัมพันธ สงผลตอแนวทางการจัดการความขัดแยงในองคกรของพนักงานสนามบินสมุย เพื่อลดความขัดแยงดังกลาว องคกร
ควรท่ีจะใหความสําคัญกับพนักงานในองคกรทุกคนอยางเทาเทียมกัน สงเสริมใหพนักงานเห็นคุณคาทั้งของตนเองและเพ่ือน
รวมงาน จัดกิจกรรมที่สงเสริมการสรางปฏิสัมพันธทั้งภายในสวนงานและนอกสวนงาน เพ่ือสรางความใกลชิดแกพนักงานใน
องคกร จัดฝกอบรมการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพของพนักงาน ในการลดขอเสียตางๆ เม่ือพนักงานในองคกรไดรับขอมูล
ขาวสารที่ไมสมบูรณ 
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วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร 

จันจิราภรณ ปานยินดี1* และ สมพร ปานยินดี2
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2สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปและการประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ  

*ผูรับผิดชอบบทความ: janjirapon@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษย
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรส
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 185 คน สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหความถดถอย ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) วัฒนธรรมองคการเชิง
สรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาอํานาจ
ในการพยากรณรอยละ 63.7    

คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษย ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
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Abstract 

The objectives of this research are to study 1) the relationship among constructive organizational 

culture, human resource management  and work efficiency, and 2) constructive organizational culture and 

human resource management affecting to work efficiency of employees in a saeasoning manufacturing company 

in Samutsakhon. The sample is 185 employees in saeasoning manufacturing company in Samutsakhon. The 

data is analyzed in term of frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation analysis, and 

regression analysis. The results are showed as following; 1) Work efficiency has relation with constructive 

organizational culture, human resource management with statistical significance level of .01, and 2) Constructive 

organizational culture and human resource management affect to work efficiency with statistical significance 

level of .01. Predictive power is for 63.7 %. 

Keywords: Constructive organizational Culture, Human Resource Management, Work Efficiency 
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1. บทนํา
สภาพแวดลอมมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหองคการจําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงน้ัน ปจจัยหนึ่ง

ที่องคการตองตระหนักถึงความสําคัญ คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังดานปริมาณงาน คุณภาพ เวลา และ
คาใชจาย ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานที่แสดงถึงปจจัยที่สงผลตอการประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองคกรลักษณะสรางสรรคดานความสําเร็จ ดานสัจจะแหงตน ดานการให
ความสําคัญกับบุคลากร และดานไมตรีสัมพันธสงผลตอผลการปฏิบัติงาน (กรรณิการ โพธิ์ลังกา และสุทธินันทน พรหมสุวรรณ, 

2557: 91-113) วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคทําใหพนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (รัมยประภา บุญทะระ และสุวัฒนา 
ตุงสวัสดิ์, 2563: 213-226) การจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผล
ตอผลการปฏิบัติงาน (Hassan, 2016: 15-22) ทําใหเกิดผลิตภาพการปฏิบัติงาน ชวยใหพนักงานทํางานไดรวดเร็ว สามารถลด
ตนทุนได (Sels et al., 2006: 83-101) และมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ปทมา รูปสุวรรณกุล , 2562: 41-54) 
นอกจากน้ีวัฒนธรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลการปฏิบัติงาน (Alnawafleh et al., 2018: 477-488) 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ Lau, & Ngo (2004: 685-703) พบวาวัฒนธรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผล
การปฏิบัติงานดานนวัตกรรม ธุรกิจการผลิตเครื่องปรุงรสเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโต และมีคูแขงขันจํานวนมาก ปญหาที่เกิดขึ้น คือ 
บริษัทมกีารผลิตสินคาไมทันกับความตองการของลูกคา เนื่องจากจํานวนพนักงานท่ีมีจํากัดไมเพียงพอกับปริมาณงาน ประกอบกับ
บริษัทยังไมสามารถลงทุนในเคร่ืองจักรได ทั้งน้ีบริษัทตองการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใหมากขึ้น เพื่อให
พนักงานสามารถทํางานไดเต็มศักยภาพ วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีสวน
สําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคชวยกําหนดพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะส ม 
กระตุนใหพนักงานมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ มีการทํางานเปนทีม สามารถทํางานที่ทาทายได ขณะที่การจัดการทรัพยากรมนุษย
สงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาทักษ ะความสามารถในการทํางานไดอยางมีมาตรฐานตามระบบการผลติ ไดรับคาตอบแทนและรางวลั
ที่เหมาะสมกับผลงาน ทําใหมีแรงจูงใจทํางาน จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองคการ
เชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปนขอมูลเชิงประจักษที่แสดงความสัมพันธระหวางกัน และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
จัดการวัฒนธรรมองคการ และจัดการทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษยและประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร 

3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค หมายถึง การสรางพฤติกรรมการทํางาน คานิยมการทํางานอยางสรางสรรค  ซึ่ง

สมาชิกรวมกันสรางและปฏิบตัิสืบทอดตอกันมา โดยมุงความสําเร็จและความพึงพอใจในการทํางาน ความกระตือรือรนในการทํางาน 
เนนการทํางานเปนทีม สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน และมีความรูสึกวางานทาทายความสามารถอยูตลอดเวลา (บุญชวย ศิริเกษ, 

2560: 65-80; Cooke, & Szumal, 2000) องคประกอบของวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคมี 4 ดาน ไดแก การมุงเนนความสําเร็จ 
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สัจจะแหงตน การใหความสําคัญกับบุคลากรและไมตรีสัมพันธ (โยษิตา กฤตพรพินิต, 2557: 73-76;  มุกดา คําอานา, 2557: 137-
139; บุญชวย ศิริเกษ, 2560: 65-80; Cooke, & Szumal, 2000) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการบุคคลเพ่ือใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีองคการกําหนดไว (ปทมา รูปสุวรรณกุล, 2562: 41-54; Som, 2008: 1278-1297) องคประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย 
มี 4 ดาน ไดแก  การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คาตอบแทนและการใหรางวัล 

(ปทมา รูปสุวรรณกุล, 2562: 41-54; Som, 2008: 1278-1297) 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับคุณภาพและระดับปริมาณผลงานตามหนาที่ ความรับผิดชอบของพนักงาน 
(ปทมา รูปสุวรรณกุล, 2562: 41-54; รัมยประภา บุญทะระ และสุวัฒนา ตุงสวัสดิ์, 2563: 213-226) องคประกอบของประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน มี 4 ดาน ไดแก คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และคาใชจาย (ปญญาพร ฐิติพงศ, 2558: 94; อัครเดช ไมจันทร, 2560: 

95; นลพรรณ บุญฤทธิ,์ 2558: 129-130) 

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค การจัดการทรัพยากรมนุษย และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยของ กรรณิการ โพธ์ิลังกา และสุทธินันทน พรหมสุวรรณ  (2557: 91-113) พบวาวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค

มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ Singh (2010: 64-80) พบวาวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  เชนเดียวกันกับ Tanveer et al. (2011: 112-117) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยของรัมยประภา บุญทะระ และสุวัฒนา ตุงสวัสด์ิ (2563: 213-226) พบวาวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคสงผล
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของปทมา รูปสุวรรณกุล (2562: 41-54) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษย
สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับ Sels et al. (2006: 83-101) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับ
ผลิตภาพการปฏิบัติงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลิตภาพการปฏิบัติงาน ชวยใหพนักงานทํางานไดรวดเร็ว สามารถลด
ตนทุนได เชนเดียวกันกับ Hassan (2016: 15-22) พบวาการจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน และการ
จัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลการปฏิบัติงาน ขณะที่ Alnawafleh et al. (2018: 477-488) พบวาวัฒนธรรมองคการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ Lau, & Ngo (2004: 685-703) พบวาวัฒนธรรมองคการและการ
จัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลการปฏิบัติงานดานนวัตกรรม  

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวขางตนสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยไดดังนี้ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค 
1. การมุงเนนความสาํเร็จ
2. สัจจะแหงตน
3. การใหความสําคัญกบับุคลากร
4. ไมตรีสัมพันธ

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน 

1. คุณภาพงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลา
4. คาใชจาย

การจัดการทรัพยากรมนุษย 
1. การสรรหาและการคัดเลือก
2. การฝกอบรมและพัฒนา
3. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
4. คาตอบแทนและการใหรางวัล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1279 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 

สมมติฐานการวิจัย  
วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 342 คน (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2562) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
คณะผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 125) โดยกําหนดท่ีระดับความเชื่อมั่น
เทากับ 95 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 185 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience random sampling) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยติดตอประสานงานใหฝายบุคคลชวยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากพนักงาน โดยแจกแบบสอบถามไปยังฝาย
ตาง ๆ ระหวางเดือนกรกฎาคม 2563- เดือนพฤศจิกายน 2563 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ขอคําถามวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคพัฒนามาจาก โยษิตา กฤตพรพินิต, 
2557: 73-76; Cooke & Szumal, 2000 ขอคําถามการจัดการทรัพยากรมนุษย พัฒนามาจาก Som, 2008: 1278-1297 ขอ
คําถามประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานพัฒนามากจาก ปญญาพร ฐิติพงศ, 2558: 94; อัครเดช ไมจันทร, 2560: 95; นลพรรณ บุญฤทธ์ิ, 
2558: 129-130ประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ  สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปร ไดแก 
วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคมี 4 ดาน ประกอบดวย การมุงเนนความสําเร็จ สัจจะแหงตน การใหความสําคัญกับบุคลากรและ
ไมตรีสัมพันธ รวมขอคําถาม 12 ขอ การจัดการทรัพยากรมนุษย มี 4 ดาน  ประกอบดวย การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรม
และพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และคาตอบแทนและการใหรางวัล รวมขอคําถาม 12 ขอ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมี 
4 ดาน ประกอบดวย คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และคาใชจาย รวมขอคําถาม 12 ขอ  โดยมีการประเมินจากความคิดเห็นจาก
นอยที่สุดไปมากที่สุด โดยมีคาคะแนนจาก 1-5 จากนั้นจะหาคาเฉลี่ย ซึ่งมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม 
ศรีสะอาด (2558) ไดแก  คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึงระดับมาก คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 
หมายถึงระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับนอย คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับนอยที่สุด สวนที่ 3 

ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญดานการวิจัย 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช โดยทุกขอคําถามมี
คาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 และนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวมาทดลองใช (try-out) กับพนักงานท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และ ทดสอบความเที่ยง (reliability) โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ซึ่งตัวแปรตองมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟามากกวา 0.70 (Hair et al., 2010: 673) ผลการทดสอบพบวาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของตัวแปรอยูระหวาง 0.89 - 0.90 แสดงวาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้มีความเที่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก ความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)   การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation analysis) และการวิเคราะหความถดถอย (regression 

analysis) แบบ Enter 
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5. ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนีส้ามารถสรุปผลการนําเสนอโดยแบงเปน 3  สวน ดังนี ้
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 76.8 
อายุ 31-40 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ระดับการศึกษาตํ่าปริญญาตรีจํานวน  111 คน คิดเปนรอยละ 60 ระยะเวลาการ
ทํางาน 5-10 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 48.1 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 52.4 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหความสัมพันธ 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสมพันธ 

ตัวแปร COC HRM EW 

คาเฉลี่ย ( ) 3.48 3.59 3.82 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  0.94 1.04 1.04 

วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค (COC) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) 0.581** 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (EW) 0.633** 0.764** 

**P<0.01 

หมายเหตุ: COC แทน วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค; HRM แทน การจัดการทรัพยากรมนุษย;  
      EW แทน  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 1 พบวา วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.94  การจัดการทรัพยากรมนุษยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.04 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r) เทากับ  0.633 และ 0.764 ตามลําดับ วัฒนธรรมองคการเชิง
สรางสรรคมีความสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( r) 
เทากับ  0.581 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหการถดถอยหพุคูณ 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหความถดถอยของวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ตัวแปร S.E.b Beta t Sig. 

คาคงท่ี .587 .192 3.058 .003 
วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค (COC) .315 .060 .286 5.210 .000 
การจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) .596 .055 .598 10.894 .000 
R= .798             R2=  .637        Adjust R2 = .633  

P<0.01 
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จากผลการวิเคราะห สามารถเขียนเปนนสมการพยากรณไดดังนี้ 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ         EW = 0.587+0.315(COC)+0.596(HRM) 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน EW = 0.286(COC)+0.598(HRM) 

ผลการศึกษาในตารางท่ี 2 พบวาวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีคาอํานาจในการพยากรณรอยละ 63.7 

ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานการวิจัย วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรพัยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้สามารสรุปผลการวิจยัไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 76.8 

อายุ 31-40 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 37.8 ระดับการศึกษาตํ่าปริญญาตรีจํานวน  111 คน คิดเปนรอยละ 60 ระยะเวลา
การทํางาน 5-10 ป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 48.1 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 52.4
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  0.633 และ 0.764 ตามลําดับ วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคมี
ความสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  0.581
วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  มีคาอํานาจในการพยากรณรอยละ 63.7 

การวิจัยครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษย

สอดคลองกับผลการวิจัยของผลการวิจัยของ กรรณิการ โพธิ์ลังกา และสุทธินันทน พรหมสุวรรณ  (2557: 91-113) พบวาวัฒนธรรม
องคการเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ขณะที่ Tanveer et al. (2011: 112-117) พบวาการจัดการทรัพยากร
มนุษยมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน  เชนเดียวกันกับ Sels et al. (2006: 83-101); Hassan (2016: 15-22) พบวาการ
จัดการทรัพยากรมนุษยมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคมีความสัมพันธกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ผลการวิจัยของ กฤษฎา มณีเชษฐา บุญฑวรรณ วิงวอน และพิชาภพ พันธุแพ (2560: 26-71); Singh (2010: 
64-80) พบวาวัฒนธรรมองคการมีความสัมพันธกับการจัดการทรัพยากรมนุษย กลาวคือวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคเปนการสราง
พฤติกรรมการทํางานที่มุงความสําเร็จ การทํางานเปนทีม ชวยใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ ขณะท่ีจัดการทรัพยากรมนุษย
กระตุนใหพนักงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคเกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งการ
จัดการทรัพยากรมนุษยชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมตามท่ีกําหนดได 

2. วัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของรัมยประภา บุญทะระ และสุวัฒนา ตุงสวัสดิ์ (2563: 213-226) พบวาวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรคสงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขณะทีผ่ลการวิจัยของปทมา รูปสุวรรณกุล (2562: 41-54); Hassan (2016: 15-22) พบวาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ Sels et al. (2006: 83-101) พบวาการจัดการทรัพยากรมนษุย
สงผลตอผลิตภาพการปฏิบัติงาน ชวยใหพนักงานทํางานไดรวดเร็ว สามารถลดตนทุนได เชนเดียวกับ Alnawafleh et al. (2018: 477-488) 
พบวาวัฒนธรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ Lau, & Ngo (2004: 685-703) 
พบวาวัฒนธรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษยสงผลตอผลการปฏิบัติงานดานนวัตกรรม 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประโยชน 
1. ผูบริหาร และฝายทรัพยากรมนุษยควรสนับสนุนวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค โดยกําหนดพฤติกรรมการทํางานท่ี

มุงเนนความสําเร็จ การทํางานเปนทีม การทํางานที่ทาทาย เปนคานิยมหลักขององคการ เพื่อใหทุกคนในองคการเขา ใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมหลักเปนประจํา รวมทั้งผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีในการมุงมั่นความสําเร็จ การทํางานเปนทีม การทํางานท่ีทาทาย 

2. องคการควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมองคการเชิงสรางสรรค เชน จัด
ประกวดการทํางานเปนทีม การช่ืนชมพนักงานท่ีสามารถสรางผลงานท่ีโดดเดน และมีการสื่อสารถึงวัฒนธรราองคการเชิงสรางสรรค
หลายรูปแบบ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซตองคการ การจัดประชุม 

3. องคการมีจัดระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยให เช่ือมโยงสัมพันธกัน เริ่มตั้งแตการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะดานการมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ การทํางานเปนทีม จัดฝกอบรมและพัฒนาบุคคลท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการ 
กําหนดหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ การทํางานเปนทีม และการทํางานที่ทาทาย รวมท้ัง
กําหนดคาตอบแทนและการใหรางวัลสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศกึษาเพ่ิมเติมดวยวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอย
2. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เชน ปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา
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การปรับปรุงลดปริมาณใบขอซ้ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อ 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท 2) เพื่อคนหาปญหาในการ
จัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดซ้ือจัดหาสินคาหลากหลายประเภทใหมีประสิทธิภาพ โดยใช
เครื ่องมือวิเคราะหปญหาแผนภูมิกางปลา (Fishbone) ในการคนหาสาเหตุและเพื ่อการปรับปรุงแกไขปญหาเริ ่มตนจาก
ปงบประมาณ 2560/2561 และทำการสืบคนขอมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป (ฐานขอมูล) พบวา กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินคา
หลากหลายประเภทมีจำนวนคงคางในแตและปงบประมาณที ่มีจำนวนมาก  เนื ่องมากจาก 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร 
ระบบปฏิบัติการ และขั้นตอนการทำงาน และพบขอเสนอในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพวา ควรการจัดสรรคบุคลากรใหตรง
กับการปฏิบัติงาน มีทำงานรวมกันในระบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกการใชงานใหกับผูใชงาน และมอบหมายบุคลากรให
ทำงานแตละหนาที่ และทำการหมุนเวียนกันไปตามวาระในแตละไตรมาส 

คำสำคัญ: การลดปริมาณใบขอซ้ือ, ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ, ใบขอซ้ือ, การจัดซื้อวัสดุ 
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The improvement of the quantity of purchase requisitions to increase the 

efficiency of purchasing.   

Wongsakon Pongcheep1* 

Master of Business Administration Master of Business Administration Bangkok University  

*corresponding author: email wongsakon.p@cristalla.co.th

Abstract  

The objective of this research is 1) to study the procurement process of various types of products, 2) 

to find problems in purchasing and procurement of various types of products, 3) to propose effective 

procurement guidelines for various types of products. By using the fishbone chart problem analysis tool 

(Fishbone) to search for the cause and to improve the problem, starting from the fiscal year 2017/2018, and 

searching for data from the package (database), it was found that the procurement process of various types of 

products has a constant number. Outstanding in but and the fiscal year that is high due to 3 main factors: 

personnel, operating system, and working procedures and found a proposal for effective performance that 

should allocate personnel to meet the performance. Work together in the Online system to facilitate the use 

of users. And assign personnel to work on each duty and perform rotation according to the agenda in each 

quarter. 

Keywords: reducing purchase requisitions, purchasing efficiency, purchase requisitions, material purchasing 

1. บทนำ
การเพ่ิมขึ้นของตนทุนในการผลิตเนื่องจากภาวะการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก สงผลใหเกิดสภาวะความผันผวน

ของระบบเศรฐกิจในยุคปจจุบัน ที่มีท้ังการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ มากมาย รวมถึง ผูประกอบการธุรกิจ
ตาง ๆ ตองปรับตัวใหทันตอสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากข้ึน ผูบริหารจึงตองตื่นตัวและหันมาสนใจงานทุกดานที่จะทำ
ใหธุรกิจมีความอยูรอด จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมองหาชองทางในการลดตนทุนขององคกร การจัดซื้อก็เปนหนาที่ทางธุรกิจที่
สำคัญอยางหนึ่ง ที่มีบทบาทและผลกระทบตอกำไรของธุรกิจอยางเห็นไดชัด  คนทั่วไปมักมองวาหนาที่จัดซื้อเปนสิ่งที่ไมมี
ความสำคัญในระบบธุรกิจ ซึ่งเปนการเขาใจผิดอยางมาก เพราะถาขาดเจาหนาที่จัดซื้อที่มีความสามารถและเขาใจในระบบการ
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ทำงานขององคกร อาจทำใหองคกรเสียหายและอาจตองปดตัวลงได ดังนั้นเพื่อหลีกเหลี่ยงปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ผูบริหารควร
ใหความสำคัญตอองคกรเปนอยางยิ่ง (กฤติกา ทองเพ็ชร, 2551) 

ในอดีตหลายองคกรตางเขาใจวาการจัดซื้อเปนงานที่งายมาก ไมยุงยากซับซอน เพียงติดตอผูขายใหเสนอราคาและสง
มอบใหหนวยงานที่ตองการใชเทานั้น ก็ถือวาเสร็จสิ้นงานของจัดซื้อแลว แตงานจัดซื้อ (Purchasing) และจัดหา (Procurement) 

นับวาเปนหนวยงานที่มีความสำคัญมากตอผลประกอบการขององคกร เนื่องจากเปนหนวยงานที่ใชจายเงินในการจัดซื้อ วัตถุดิบ 

สินคา หรือบริการ เพื่อใหไดตรงตามความตองการ หรือตรงตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Specifications) ของหนวยงานตาง ๆ 

อีกทั้งการจัดซื้อยังเปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบทำใหตนทุนขององคกรลดต่ำลงสรางความสามารถทางการแขงขัน ดวยการวาง
กลยุทธการจัดซื ้อและการบริหารจัดการดานลดตนทุน เพื ่อสรางมูลคาเพิ่ม ( Value Added) ใหกับองคกรในการซื้อวัตถุดิบ 

สินคาเขาสูองคกร (แจมจิตร ศรีวงษ, 2558) 

นอกจากนี้ กระบวนการจัดซื้อจัดถือไดวาเปนกระบวนการที่สําคัญ และเปนกระบวนการที่จําเปนมากในการควบคุม
ตนทุนดานปริมาณและดานงบประมาณ เปนกระบวนการที่ตองใชทักษะ ความรูความสามารถเพื่อใหไดมา เพื่อคุณภาพ ตนทุน 

และเวลา อีกทั้ง กระบวนการจัดซื้อ ยังเปนการบริหารจัดการแหลงทรัพยากรภายนอกขององคกร ไดแก สินคา งานบริการ 
ความสามารถ และความรู ที่เปนสวนสําคัญในการดําเนินงาน และบริหารจัดการกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอีกดวย กระบวนการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ ของแตละบริษัทนั้น ลวนมีความแตกตางกันออกไปตามปจจัยตางๆ เชน 

ขนาดขององคกร จํานวนบุคลากร โครงสรางองคกร และแนวนโยบาย จากความแตกตางกันของปจจัยตาง ๆ ซึ่งหากกระบวนการ
จัดซื้อเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือความผันแปรที่เกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ หรือวัตถุดิบตาง ๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
กระบวนการสั่งซื้อ จะกอใหเกิดผลกระทบตองานโดยทันที อาทิเชน การวางแผนงานการจัดสงวัสดุอุปกรณเขาหนวยงานไมทันตาม
แผนงาน ภาวการณขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่ตองใช ในการทำงานน้ัน ๆ ตามความตองการของลูกคา ความลาชาในการจัดสง ความ
ไมแนนอนของราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว วัสดุอุปกรณที่นํามาใชมีคุณสมบัติที่ไมไดตามมาตรฐาน โดย
เหตุการณทั้งหมดขางตน อาจนํามาซึ่งความเสียหายตอลูกคาได (วราภรณ ตาลประไพ และ อภิชาต ประสิทธ์ิสม 2561) 

กิจกรรมของงานดานจัดซื้อจัดหาในองคกรสวนใหญจะแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุม วัตถุดิบ (Raw Material) เรียกวา 
Direct Material ซึ ่งจะประกอบดวยวัตถุดิบหลักที ่ใชในการผลิตขึ ้นอยูกับแตละประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม เชน 

อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล วัตถุดิบหลักจำพวก ปูนขาว น้ำยาตกตะกอน น้ำยาลดตะกรัน เรซิ่น เปนตน และ กลุมชิ้นสวนอะไหล
เครื่องจักร (Mechanical Material) รวมถึงวัสดุจำเปนที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เรียกวา Indirect Material ซึ่งจะประกอบดวย 

เครื่องมือ อุปกรณ ที่เปนสวนประกอบที่นำมาสนับสนุนการทำงานของเครื่องจักร ใหสามารถผลิตสินคาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งในแต
ละองคกรตางมุงเนนในการลดตนทุนในสวนท่ีเปนวัตถุดิบ แตความจริงแลว การลดตนทุนในสวนของกลุมช้ินสวนอะไหลเครื่องจักร
ก็มีความสำคัญมากเชนเดียวกัน (จีรพา วงคธิดา 2556) 

ดังนั้นดวยเหตุนี้จึงจำเปนตองมีการศึกษาการจัดซ้ือจัดหาสินคาดวยการจัดซ้ือผลิตภัณฑจำพวกช้ินสวน อะไหลเครื่องจักร 
และวัสดุจำเปนที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและลดตนทุน กอใหเกิดผลกำไรตอองคกรธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมใหมากที่สุด 

สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษา การแกปญหาลดปริมาณใบขอซื้อสินคาของโรงงานน้ำตาลแหงหนึ่งของ
ผูวิจัยที่ทำงานอยูในปจจุบัน และทำงานในตำแหนงจัดซื้อกลางในสวนของสำนักงานใหญ ถือวาเปนธุรกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ 

และน้ำตาลทรายขาวขนาดกลาง กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2551 มีออฟฟศที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานใหญนั้นมีโรงงาน
น้ำตาล และโรงงานไฟฟาชีวมวลอยูในกลุมเครือ ซึ่งมีท่ีตั้งของโรงงานตาง ๆ อยูในตางจังหวัด โดยอยูในภายใตการบริหารงานของ
สำนักงานใหญ สามารถแยกโรงงานออกไดเปน 6 โรงงาน คือ 1. บจก. สำนักงานใหญ (ตั้งอยูใน จ.กรุงเทพมหานคร) 2. โรงงาน
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น้ำตาล (ตั้งอยูใน จ.กำแพงเพชร) 3. โรงงานไฟฟาชีวมวล (ตั้งอยูใน จ.กำแพงเพชร) 4. โรงงานน้ำตาล (ตั้งอยูใน จ.สุโขทัย) 5. 

โรงงานไฟฟาชีวมวล (ตั้งอยูใน จ.สุโขทัย) 6. โรงงานไฟฟาชีวมวล (ตั้งอยูใน จ.สุพรรณบุรี) 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดซ้ือจัดหาสินคาหลากหลายประเภท 

 2.2 เพื่อคนหาปญหาในการจัดซ้ือจัดหาสินคาหลากหลายประเภท 

 2.3 เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดซ้ือจัดหาสินคาหลากหลายประเภทใหมีประสิทธิภาพ 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดใชขอมูลในการสั่งซื้อสินคา ทั้งหมด 3,292 รายการ เปนกลุมตัวอยาง และประชากรที่ใช
ในการศึกษาเปนผูปฎิบัติงานในสวนงานจัดซื้อ ท้ังหมด 12 คน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้คือรายการกลุมสินคา และปริมาณการออกใบขอซื้อในแตละปงบประมาณ ของ
โรงงานน้ำตาลแหงหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร  
 3.1.3 การรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชการเก็บขอมูลดวยวิธีการ 2 วิธี คือ การจัดการประชุม แผนกพัสดุ 
แผนกจัดซื้อ และแผนกผูใชที่เกี่ยวของ และการศึกษาขอมูลจากเอกสาร 

การเก็บขอมูลจากการประชุมรวมกันมีผูใหขอมูลหลักเพื่อใชในการคนหาปญหาที่เกิดข้ึนจากกระบวนการออก
ใบขอซื้อ พรอมท้ังหาปจจัยที่เกี่ยวของในการหาแนวทางในการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ
ตอไปนี ้

3.1.3.1 แจงเจาหนาที่ฝายจัดซื ้อ เพื ่อขอความรวมมือในการเขารวมการประชุมและใหขอมูลที่เกี ่ยวกับ
กระบวนการออกใบขอซื้อสินคา จนกระทั่งไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดหา 

3.1.3.2 ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย และวิธีการใหขอมูลเชิงลึก ใหกับ กรรมการผูจัดการ ผูชวย
ผูอำนวยการฝายจัดซื้อ เจาหนาท่ีคลังสินคา เจาหนาท่ีบัญชีเจาหนี้ เจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือของบริษัทกรณีศึกษา และตัวแทนฝายขาย
ของบริษัทคูคาท่ีถูกคัดเลือกดวยตัวเอง 
 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลที่ไดเพ่ือใหตอบวัตถุประสงคของการวิจัยและใหไดขอมูลอยางครบถวนสมบูรณและมี
ความนาเชื่อถือ โดยใชวิธีสอบถามปญหาจากผูเขารวมการประชุมที่ใหขอมูลโดยการตรวจสอบขอมูลในการวิจัยไดกระทำพรอม ๆ 

กับการเก็บขอมูลซึ่งเปนการตรวจสอบทันทีและตรวจสอบในชวงของการวิเคราะหขอมูลเปนระยะ ๆ จนสูขั้นตอนการสรุปผลการ
วิเคราะหจึงไดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหไดคำตอบที่ถูกตองครบถวนสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Description Analysis) โดยผูวิจัยไดทำการ
วิเคราะหในเบื้องตนไปพรอม ๆ กันกับการเก็บขอมูลโดยในแตละครั้งที่ทำการเก็บขอมูลจะบันทึกขอมูลอยางละเอียด แลวนำมา
จัดเปนหมวดหมู แยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดเพื่อหาขอสรุปแลวจึงนำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยายและ
ใชสถติิเชิงพรรณนา ไดแก แผนภูมิแทงการจัดหมวดหมูของสินคา 
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4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถนำผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคไดดังนี้ 
4.1 จากการศึกษากระบวนการจัดซื ้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท  พบกระบวนการจัดซื้อถึงสาเหตุใบขอซ้ือ 

(Purchase Requisition Details) ที่คางในระบบเปนจำนวนมาก และไมมีการรวบรวมประเภทของสินคาใหเปนหมวดหมูเดียวกัน 

ผูวิจัยสามารถแบงปญหาออกเปนประเด็นหลัก โดยใชทฤษฎีกางปลาเขามาชวย ดังน้ี 

ภาพท่ี 2 แสดงผังกางปลา 

4.2 จากการคนหาปญหาในการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภทจากภาพแผนผังกางปลา พบปจจัยที่ทำใหปริมาณ
ใบขอซื ้อมีจำนวนมาก และประเภทของสินคาที ่ซ ้ำซอนมาทำการวิเคราะหมีสาเหตุมาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร 
ระบบปฏิบัติการ และขั้นตอนการทำงาน มีรายละเอียดดังน้ี 

4.2.1 บุคลากร มีสาเหตุเกิดจากการที่พนักงานคียขอมูลการขอซื้อสินคาเขาระบบในระยะเวลาที่แตกตางกันทำ
ใหฝายจัดซื้อสั่งซื้อสินคาประเภทเดิมซ้ำ ๆ ซึ่งผูขายก็มีภาระคาขนสงเพิ่มขึ้นหลายรอบ และยังทำใหฝายจัดซื้อไมมีอำนาจในการ
ตอรองราคาสินคา อีกท้ังยังขาดความรูความเขาใจในการแยกประเภทของสินคาในใบขอซ้ือสินคา ทำใหเกิดการทำงานท่ีซ้ำซอนซึ่ง
ฝายจัดซื้อตองมาคัดแยกประเภทของสินคากอนทำการจัดหาผูขายอยางนอย 3 ราย เพื่อใหตรงตามประเภทของสินคา 

4.2.2 ระบบปฏิบัติการ มีสาเหตุมาจากผูใชงานที่โรงงานฯ ไมสามารถเขาใชงานระบบ On Web ไดเพื่อ
ตรวจสอบสินคาที่ตองการวา ฝายพัสดุ มีสินคาใดบางที่สามารถเบิกได ทำใหผูใชงานตองเขียนใบขอซื้อสินคาเพิ่มทำใหเกิดการ
สั่งซื้อซ้ำซอน 

4.2.3 ขั้นตอนการทำงาน สาเหตุเกิดจากการคอรัปชั่น บันทึกขอตกลงที่ตองปฏิบัติตามเดิมโรงงานฯ มีอำนาจ
ในการสั่งซื้อไดมูลคาไมเกิน 50,000 บาท ปจจุบันมีอำนาจสั่งซื้อไดมูลคาไมเกิน 10,000 บาท ทำใหใบขอซื้อคงคางในระบบมี
จำนวนมากท่ีถูกสงมาที่ฝายจัดซื้อสำนักงานใหญ 

 4.3 จากการนำเสนอแนวทางการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภทใหมีประสิทธิภาพ พบแนวทางการแกไขปญหา 
ดังนี ้
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4.3.1 ปญหาดานบุคลากร เพื่อหาแนวทางการแกไขเบื้องตนทางผูวิจัยและคณะทำงานไดจัดใหมีการประชุม
เพื่อแกไขปญหากับผูที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดซื้อทั้งหมดโดยมี ผูใชงานแตละแผนก ฝายพัสดุ ฝายโกดังสินคา และฝายจดัซื้อ 

ทุกฝาย มีขอสรุปรวมกันใหทำการแบงกลุมรายการสินคาแตละประเภทออกเปน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางแยกประเภทสินคา 

ลำดับ กลุมรายการสินคา 
1 บรรจภุัณฑ 

2 ระบบมาตรฐานตาง ๆ 

3 งานตรวจประจำป 

4 โซ 

5 สายพาน 

6 อุปกรณชุดลูกหีบ 

7 เครื่องจักรพิเศษ 

8 เหล็ก 

9 สแตนเลส 

10 ทอ ประเภทตางๆ 

11 ลูกปน ตลับลูกปน 

12 สกรู น็อต แหวนอีแปะ 
13 ปะเก็น 

14 ปมลมอสุาหกรรม 

15 ลวดเชื่อมท่ัวไป 

16 เครื่องมือวัด Instrument 

17 สอบเทียบเครื่องมือวัด 

18 วาลว 
19 อุปกรณสารสนเทศ IT 

20 เครื่องใชสำนักงาน 

21 อุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

22 อุปกรณไฟฟา 
23 สารเคมี 

24 น้ำมัน 

25 เครื่องมือหองทดลอง 
26 สอบเทียบเครื่องมือหองทดลอง 
27 สวนยานยนตหนัก 
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28 สวนฝายไร 



จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผูใชไดดำเนินการแยกประเภทของสินคาตามกลุมที่กำหนดพรอมทำการตรวจสอบ
งบประมาณของแผนก เพื่อสงตอใหฝายพัสดุหลังจากท่ีไดรับเอกสารถูกตองแลวฝายพัสดุจะทำการรวบรวมรายการสินคาที่ผูใชเปด
มาใหอยูในหมวดหมูเดียวกันกอนจะดำเนินการคียเขอมูลขาระบบพรอมกัน อนึ่งหากทางผูใชตองการสินคาดวนใหทำการเปด PR 

ใบขอซื้อดวน เชน Buyer Group B98 = ในสวนของโรงงาน และ Buyer Group B99 = ในสวนของฝายไร โดยทำการขออนุมัติ
จากผูอำนวยการโรงงานดวยการแจงขอมูลทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส (Email) พรอมรูปภาพประกอบ เมื่อไดรับการอนุมัติจากผูมี
อำนาจแลวฝายพัสดุจะดำเนินการคียขอมูลเขาระบบเพื่อสงใหฝายจัดซื้อสำนักงานใหญ (เพื่อเปนหลักฐานวาตองการสินคาดวน
จริง) 

4.3.2 ปญหาดานระบบปฏิบัติการ เบื้องตนทางฝายจัดซ้ือสำนักงานใหญไดมีการประชุมรวมกับฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศใหดำเนินการอนุมิติสิทธิการเขาใชงานระบบ Online ใหกับผูใชงาน โดยทำการเขา Onhand เพื่อตรวจสอบสินคาวา
ฝายพัสดุมีสินคาใดที่สามารถเบิกมาใชไดบาง ทำใหผูใชไมตองเปดใบขอซื้อ PR ซ้ำกับรายการสินคาที่มีอยูในคลังสินคา อีกทั้งยัง
เปนการอำนวยความสะดวกการใชงานใหกับผูใชงาน ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 พนักงานดำเนินการคียขอมูลใบขอซื้อเขาระบบ 

ที่มา: ผูวิจัย (2563) 

4.3.3 ปญหาดานขั้นตอนการทำงาน เนื่องจากบันทึกขอตกลงที่ตองปฏิบัติตามโรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร ไม
สามารถสั่งซื้อสินคาไดเกินมูลคา 10,000 บาท เปนสาเหตุใหใบขอซื้อ PR ถูกสงเขามาถึงฝายจัดซื้อสำนักงานใหญเปนจำนวนมาก 

ซึ่งฝายจัดซื้อสำนักงานใหญไมสามารถจัดซื้อจัดหาสินคาไดทันตามเวลาที่กำหนดทางคณะทำงานจึงจัดการประชุมวางแผนการ
ทำงานโดยมอบหมายใหสินคาในแตละหมวดหมูจะมีเจาหนาที่ฝายจัดซ้ือแบงหนาท่ีกันเพ่ือดูแลรายการสนิคา และทำการหมุนเวียน
กันไปตามวาระในแตละไตรมาส 

5. สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ 
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5.1 จากการศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท พบกระบวนการจัดซื ้อถึงสาเหตุใบขอซ้ือ 

(Purchase Requisition Details) ที่คางในระบบเปนจำนวนมาก และไมมีการรวบรวมประเภทของสินคาใหเปนหมวดหมูเดียวกัน  

5.2 จากการคนหาปญหาในการจัดซ้ือจัดหาสินคาหลากหลายประเภทจากภาพแผนผังกางปลา พบปจจัยที่ทำใหปริมาณ
ใบขอซื ้อมีจำนวนมาก และประเภทของสินคาที ่ซ ้ำซอนมาทำการวิเคราะหมีสาเหตุ มาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร 
ระบบปฏิบัติการ และข้ันตอนการทำงาน 

5.3 จากการนำเสนอแนวทางการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภทใหมีประสิทธิภาพ พบแนวทางการแกไขปญหา
ดานบุคลากร คือ จัดสรรบุคลากรตามกลุมรายการสินคา ดานระบบปฏิบัติการ คือ รวมกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศใหดำเนินการ
อนุมิติสิทธิการเขาใชงานระบบ Online เพื ่ออำนวยความสะดวกการใชงานใหกับผูใชงาน และดานขั้นตอนการทำงาน คือ 

มอบหมายใหสินคาในแตละหมวดหมูจะมีเจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือแบงหนาที่กันเพื่อดูแลรายการสินคา และทำการหมุนเวียนกันไปตาม
วาระในแตละไตรมาส 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
6.1 จากการศึกษากระบวนการจัดซื ้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภท พบกระบวนการจัดซื้อถึงสาเหตุใบขอซ้ือ 

(Purchase Requisition Details) ที่คางในระบบเปนจำนวนมาก และไมมีการรวบรวมประเภทของสินคาใหเปนหมวดหมูเดียวกัน  

อาจเปนเพราะหนวยงานท่ีใชจายเงินในการจัดซื้อจัดหาสนิคานั้นตองปฏิบัติงานหลากหลาย และตองตรงตามความตองการหรอืตรง
ตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑของผูใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แจมจิต ศรีวงษ (2558) ไดศึกษาการจัดซื้อจัดหาวัสดุดวยการ
จัดแบงกลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน พบวา บริษัทไมไดมีการมุงเนนหรือใหความสำคัญกับกลุมสินคากลุมใดกลุมหนึ่ง
ซึ่งรูปแบบการสั่งซื้อในปจจุบันไมไดมีการควบคุมอัตราการใชงาน (Usage) ของแตละรายการ ทำใหพนักงานสามารถบริหารงาน
ดานจัดซื้อจัดหาสินคาในแตละกลุมไมสามารถสามารถวัดประสิทธิภาพ งานดานจัดซื้อจัดหาได กอใหเกิดกระบวนการจัดซื้อคางใน
ระบบเปนจำนวนมาก  

6.2 จากการคนหาปญหาในการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภทจากภาพแผนผังกางปลา พบปจจัยที่ทำใหปริมาณ
ใบขอซื ้อมีจำนวนมาก และประเภทของสินคาที ่ซ ้ำซอนมาทำการวิเคราะหมีสาเหตุมาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ บุคลากร 
ระบบปฏิบัติการ และขั้นตอนการทำงาน อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานยังไมสนับสนุนกิจกรรมการผลิต ดังนั้นจึงพบปญหาในดาน
ตางๆ จากสาเหตุที่แตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แจมจิต ศรีวงษ (2558) ไดศึกษาการจัดซื้อจัดหาวัสดุดวยการจัด
แบงกลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน  พบวา จากปญหาการวางแผนการจัดซื้อการจัดการสินคาไมเปนหมวดหมู ผูศึกษาได
ทำการใชเครื่องมือการจัดการและกลยุทธทางการจัดซื้อในการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดหาวัสดุของแตละกลุม ทำใหสามารถ
บริหารงานดานจัดซื้อจัดหาสินคาในแตละกลุมไดอยางชัดเจนวาสินคาแตละกลุมควรบริหารอยางไร และมีการกำหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดหาในรูปแบบใหม ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพ งานดานจัดซื้อจัดหาได   

6.3 จากการนำเสนอแนวทางการจัดซื้อจัดหาสินคาหลากหลายประเภทใหมีประสิทธิภาพ พบแนวทางการแกไขปญหา
ดานบุคลากร คือ จัดสรรบุคลากรตามกลุมรายการสินคา ดานระบบปฏิบัติการ คือ รวมกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศใหดำเนินการ
อนุมิติสิทธิการเขาใชงานระบบ Online เพื ่ออำนวยความสะดวกการใชงานใหกับผูใชงาน และดานขั้นตอนการทำงาน คือ 

มอบหมายใหสินคาในแตละหมวดหมูจะมีเจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือแบงหนาที่กันเพื่อดูแลรายการสินคา และทำการหมุนเวียนกันไปตาม
วาระในแตละไตรมาส อาจเปนเพราะเมื่อทราบปญหาที่ชัดเจนจึงทำใหบุคลากรกหลายๆ ฝายคิดและนำเสนอแนวทางการแกไข
ปญหาแตละดานเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แจมจิต ศรีวงษ (2558) ได
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ศึกษาการจัดซื้อจัดหาวัสดุดวยการจัดแบงกลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุน  พบวา แนวทางการจัดซื้อจัดหาสินคือการ
จัดระบบดานจัดซื้อจัดหาสินคาใหชัดเจน และทุกกลุมสามารถหาวิธีและขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดหาในรูปแบบใหมไดเสมอ
โดยรวมกันอำนวยความสะดวกการใชงานใหกับผูใชงานเพ่ือใหข้ันตอนการทำงานลดลง 

7. ขอเสนอแนะ
ทางแผนกจัดซื้อ-จัดหา ควรจัดทำคูมือประเภทสินคาที่มีการกำหนดการแบงหมวดหมูของประเภทสินคาที่ชัดเจน เปน

เอกสารใหพนักงานไดศึกษาถึงรายละเอียดสินคาประเภทตางๆ เมื่อพนักงานไดศึกษารายละเอียดประเภทสินคา จะทำใหเกิดความ
เขาใจ จนเกิดความเช่ียวชาญ สามารถจัดแยกประเภทสินคา บันทึกขอมูลเพื่อเปดใบขอซ้ือในระบบ ไดอยางถูกตอง 

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สามารถสำเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาของ ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร ที่คอยดูแลเอาใจใสใหความรูทาง

ทฤษฎีตางๆ และคำแนะนำที่เปนประโยชนตลอดจนแนวทางแกไขปญหา ซึ่งผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณา
สละเวลาใหแนวคิดและคำแนะนำ ตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองในการทำวิจัย ซึ่งอันเปนประโยชนตองานวิจัย 

การดำเนินงานวิจัยนี้ไดรับความรวมมืออยางดีจาก บริษัท คริสตอลลา จำกัด นอกจากน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณ
พิศทุธ ไชยโอสถ หัวหนาแผนกฝายจัดซื้อ และพนักงานทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและคำแนะนำอันเปนประโยชนตองานวิจัยนี้ 

ทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ผูเปนเบื้องหลังอันยิ่งใหญที่ทำใหผูจัดทำมีวันนี้ได และ
บูรพคณาจารยทุกทานซึง่เปนผูประสิทธ์ิประสาทวิชานับตั้งแตครั้งเยาววัยจวบจนกระทั่งทุกวันน้ี 
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การรับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกาย
ครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลมุผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อรุณรัตน วิละรัตน1 และ ณัฏฐณิชา ณ นคร2
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ผูรับผิดชอบบทความ: Email aroonrat.jib@gmail.com 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูบริโภคตอการตัดสินใจใชสถานออกกำลังกายครบวงจรที่
เปดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง และศึกษาถึงการรับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
ออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล กับกลุมนักเรียน 

นักศึกษาและ บุคคลวัยทำงานที่ใชบริการสถานออกกำลังกาย จำนวน 150 คน และไดทำการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ 

สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยเชิงเสน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยการรับรูประโยชน และคานิยมทางสังคมท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจร
ที่เปดใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชัว่โมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

คำสำคัญ: ยี่สิบสี่ชั่วโมง, คานิยม, การรับรูประโยชน, สถานออกกำลังกาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1294 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Perceived Benefits and Social Values Affecting Customer's’ Decision towards 
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ABSTRACT 

Research on the objective of this study was to study consumer needs for decision making to use a 

24-hour integrated fitness center and to study the perception of benefits and social values that influence 

the decision to use a complete fitness facility. That is open 24 hours a day by using questionnaires to collect 

information. With a group of 150 students, students and working people who used the fitness center and 

analyzed the quantitative data. The statistics used were percentage, mean, standard deviation. Linear 

regression analysis and multiple regression analysis the results of the study found that the perceived benefit 

factor and social values that influence the decision to use the twenty-four-hour comprehensive gymnasium 

service among consumers in Bangkok. 

Keywords: Twenty-Four Hours, Values, Perceived Benefits, Fitness Centers 

1.บทนำ 
ตลาดฟตเนสเซ็นเตอรและสินคาที่เกี่ยวของในประเทศไทยปจจุบันเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในป 2018 มีมูลคาการ

เติบโตรวมกันมากถึงหลักแสนลานบาท (คารักษาพยาบาลสูงคารักษาพยาบาลสูง คนหวงสุขภาพตัวเองมากยิ่งขึ้น โอกาสทาง
การตลาดสินคาและฟตเนส เติบโตทะลุแสนลาน, 2561) ฟตเนสเซ็นเตอรกลายเปนสถานท่ีที่เราสามารถพบไดงายตามสถานที่
ตาง ๆ ทั้งในรูปแบบฟตเนสเซ็นเตอรขนาดใหญ และฟตเนสขนาดเล็กในรูปแบบคูหา   

สถานออกกำลังกาย หรือ ฟตเนสเซ็นเตอร ที่เปดยี่สิบสี่ชั่วโมงเปนอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเขามาเปนทางเลือกสำหรับ
กลุมคนวัยทำงาน พนักงานบริษัท รวมถึงกลุมนักเรียนนักศึกษา ที่มีเวลาวางในการออกกำลังกายที่ไมตายตัว จนทำใหตลาด
ฟตเนสที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมงเฟองฟูอยางมากในปจจุบัน (ฟตเนส 24 ชม. บูม ผุดสาขาพรึ่บ โปรหนักชิงลูกคา, 2562) 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาฟตเนสที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมงกำลังเปนท่ีสนใจและมีผูใชบริการจำนวนมาก ผูนำดานการ
ใหบริการฟตเนสเล็งเห็นถึงชองทางการนำเสนอบริการที่แตกตาง ลูกคามีทางเลือกมากมายในการเลือกใชบริการฟตเนส ดังนั้น
ผูใหบริการจึงมีความจำเปนตองทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการและความตองการใชบริการของผูรับบริการเพื่อที่จะสามารถ
พัฒนา และนำเสนอบริการไดตรงตามความตองการผูรับบริการไดมากยิ่งขึ้นดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึง การ
รับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง ของกลุมประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเลือกใชกลุมประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนกลุม
ตัวอยาง เพื่อศึกษาถึงสาเหตุหลักท่ีแทจริงของการตัดสินใจเลือกใชบริการและแนวโนมการเติบโตของตลาด 
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วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับความตองการของผูบริโภคตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดานการรับรูประโยชน 

2.เพื่อศึกษาถึงคานิยมทางสังคมท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการตลอด
24 ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 การรับรูประโยชนสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง 

สมมติฐานที่ 2 คานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจใชสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 

ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาถึงการรับรูประโยชนและคาความนิยมทางสังคมที่จะสงผลตอการเลือกใช
บริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยกำหนดขอบเขตดานประชากรไวคือผูใชบริการ
สถานออกกำลังกายครบวงจร (ฟตเนส) ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
การศึกษาเรื่องการรับรูประโยชน และคานิยมทางสังคมท่ีสงผลตอการตัดสนิใจใชสถานออกกำลังกายท่ีเปดใหบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยทีหลากหลาย อาทิเชน งานของ บงกช กิตติวาณิชยกุล (2559); สุโท เจริญสุข (2520); Taylor (1996); Phenix 

(1992 อางใน “ความหมายของคานิยม”, 2556); Rokeach (1969); ราช ศิริวัฒน (2560); มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ 

(2558); รุจิพจน อินทรสุวรรณ (2555); Ginzberg (1966); Davis, etal.,(1989); ถวิล ธาราโภชน (2539); Kotler & Keller 

(2006); Gibson and Ivancevich (1979); Venkatesh et al (2003) และ Yee, Yeung, Lee & Cheng (2013) แล วใช
วิธีการคัดกรองตัวแปร นำมาบูรณาการจนสรางเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัยเรือ่งการรับรูประโยชน และคานิยมทางสังคมท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชสถานออกกำลังกายท่ี
เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประเภทของงานวิจัย 

ผูวิจัยไดนำเสนอในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Method) และใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.2 ประชากร กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที ่ใช ในกรณีศึกษานี ้ คือ กลุมนักศึกษา และกลุมคนวัยทำงานในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานครท่ีเลือกใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
การสุมกลุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางจากการสอบถามวาบุคคลนั้น ๆ เคยเขาใชบริการสถานออกกำลังกายครบ

วงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงหรือไม 

เนื่องจากขนาดของประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน ทางผูวิจัยจึงไดเลือกใชสูตรในการ
คำนวณไมทราบขนาดตัวอยางของโปรแกรม G*Power เพื ่อนำมาใชในการกำหนดกลุมขนาดตัวอยาง ผลที่ไดจากการ
คำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power คือ จำนวณในการเก็บตัวอยางขั้นต่ำอยูที่ 85 คน โดยในที่นี้
ผูวิจัยไดเลือกที่จะเก็บขนาดกลุมตัวอยางเพิ่มเติมอยูที่ 150 ชุด โดยขั้นแรกไดทำการสุมแจกแบบสอบถามแกกลุมประชากร
ตนแบบกอนจำนวน 30 ชุดเพื่อนำมาใชในการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม และเก็บตัวอยางจากลุมตัวอยาง
จริง 150 ชุด เพื่อนำมาใชในการประมวลผลขอมูล  

ภาพที่ 2: คำนวณขนาดกลมุตัวอยาง โดยใชโปรแกรม G*Power ในการคำนวณ 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในสวนของวิธีการเก็บขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกจายแบบสอบถามดวยตนเองแก
กลุมเปาหมาย และนำมาใชในการคำนวณดวยโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใชในการวิจัยดวยโปรแกรมวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร 

3.4 วิธกีารทางสถิติ 

ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics)และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ดวยวิธี Enter ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน คาเฉลี่ยรอยละ และการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1297 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยในการรับรูประโยชนและคานิยมทางสังคมที่สงผลตอการตัดสินใจใช

บริการสถานออกกำลังกายท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชโปรแกรมวิเคราะห
สถิติทางสังคมศาสตรในการคำนวณขอมูลทางสถิติ ประกอบไปดวยคาทางสถิติ คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)  และใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร ในการหาปริมาณของการกลุม
ตัวอยางทีใ่ชในการเก็บขอมูล โดยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

4.1 การสรุปขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก การหาคารอยละ และความถี่เพื่ออธิบายถึงลักษณะของขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และความถี่ในการเขาใช
บริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง โดยสรุปไดวา ผูทำแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

มีอายุชวงอายุระหวาง 31-34 ป สวนใหญระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญามีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดอยทูี่
ระหวาง 20,001 – 25,000 บาทตอเดือน และมีความความถี่ของการเขาใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปด
ใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอยูท่ีสัปดาหละ 4 วัน  

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลอื่น ๆ 

ตารางที่ 1: คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการรับรูประโยชน  

การรับรูประโยชน    SD ระดับความสงผล 

1.ฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงสามารถตอบสนอง
ความตองการออกกำลังกายของทานไดทันทีท่ีตองการ 

4.190 0.850    มาก 

2.ฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ชวยใหทานสามารถ
เลือกเวลาท่ีจะเขาใชบริการไดงายยิ่งข้ึน 

4.740 0.600 มากท่ีสุด 

3.ฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงชวยใหทาน
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเวลาในการเลือกใชบริการ 

4.760 0.610   มากท่ีสุด 

4.ฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถชวยลด
ขออางของการไมออกกำลังกายของทานลงได 

4.30 1.510  มากท่ีสุด 

5.ฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ชวยใหทานมี
รางกายท่ีแข็งแรง รวมถึงมีรูปรางท่ีเปนท่ีพึ่งพอใจ
สำหรับทาน 

  4.120 1.100    มาก 

คาเฉลี่ยรวม  4.420 0.550   มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบวาประชากรสวนใหญตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง
จากการรับรูประโยชน ในภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด โดยเรียงลำดับจากความสำคัญไดดังนี ้ ลำดับที ่ 1 คือความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของเวลาในการเลือกใชบริการ ลำดับที่ 2 คือ สามารถเลือกเวลาที่จะเขาใชบริการไดงายยิ่งขึ้น 

ลำดับที่ 3 คือ สามารถชวยลดขออางของการไมออกกำลังกายลงได ลำดับที่ 4 สามารถตอบสนองความตองการออกกำลังกาย
ไดทันทีที่ตองการ และลำดับที่ 5 ชวยใหมีรางกายท่ีแข็งแรง รวมถึงมีรูปรางที่เปนท่ีพึงพอใจ  
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ตารางที่ 2: คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คานยิมมลีักษณะเปนความรูความเขาใจ  

คานิยมมีลักษณะเปนความรูความเขาใจ   SD ระดับความสงผล 

1.ทานเคยไดรับขาวสารถึงการเปดใหบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด
24 ชั่วโมงในตางประเทศและเกิดความสนใจท่ีจะลองใชบริการ 

3.470 1.280 มาก 

2.ทานเขาใจวาการออกกำลังกายเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอสุขภาพรางกาย
ของทานและการเลือกใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถตอบสนองความตองการออกกำลังกายของทานได 

4.590 0.800 มากท่ีสุด 

3.ทานตัดสินใจใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจาก
ความทันสมัย 

4.450 0.990 มากท่ีสุด 

4.บุคคลท่ีทานรูจักในหนวยงานหรือสถาบันของทานเลือกใชบริการฟตเนส
ท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงอยูแลว และแนะนำใหทานเขาใชบริการ 

4.170 1.150 มาก 

5.ทานเคยมีประสบการณใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการในชวงเวลาปกติ
มาแลว แตดวยขอจำกัดของเวลาทำใหทานไมสามารถใชบริการไดอยาง
เต็มท่ีและไมเกิดความพอใจเทาท่ีควร 

4.270 1.090 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.190 0.70 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวาประชากรสวนใหญตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการจากคานิยม
มีลักษณะเปนความรูความเขาใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากความสำคัญไดดังน้ี ลำดับที่ 1 คือความเขาใจ
วาการออกกำลังกายเปนสิ่งที่มีประโยชนตอสุขภาพรางกายและการเลือกใชบริการฟตเนสที่เปดตลอด 24 ชั่วโมงสามารถ
ตอบสนองความตองการออกกำลังกายได ลำดับที่ 2 คือ เลือกใชบริการจากความทันสมัยลำดับท่ี 3 คือ เคยมีประสบการณใช
บริการกับฟตเนสที่เปดใหบริการในชวงเวลาปกติมาแลว แตดวยขอจำกัดของเวลาทำใหไมสามารถใชบริการไ ดอยางเต็มที 
ลำดับที่ 4 คือ บุคคลที่รูจัดในหนวยงานหรือสถานบัน เลือกใชบริการฟตเนสที่เปดใหบริการตลอด 24ชั่วโมงอยูแลว และ
แนะนำใหใช และลำดับที่ 5 คือ เคยไดรับขาวสารถึงการเปดใหบรกิารฟตเนสที่เปดใหบรกิาร 24 ช่ัวโมงในตางประเทศและเกดิ
ความสนใจท่ีจะลองใชบริการ   

ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานคานิยมมีลักษณะเปนความรสูึกทางอารมณ  

คานิยมมีลักษณะเปนความรูสึกทางดานอารมณ    SD ระดับความสงผล 

1.ทานตัดสินใจใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
จากความช่ืนชอบ 

 4.110   1.100 มาก 

2.ทานไดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ แลวเกิดความสนใจในความ
แปลกใหมของชวงเวลาการเปดใหบริการฟตเนส 

4.310   1.000 มากท่ีสุด 

3.ทานมีความรูสึกพอใจในชวงเวลาของฟตเนสท่ีมีการเปด
ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงมากกวา ฟตเนสท่ีเปดใหบริการแบบ
จำกัดเวลาทำการ 

4.670  0.760 มากท่ีสุด 

4.ทานรูสึกวาการใชบริการฟตเนสท่ีไมมีขอจำกัดในเร่ืองของเวลา
จะสามารถชวยใหการออกกำลังกายและการดูแลรูปรางของทาน
เปนเรื่องที่งายขึ้น 

4.330  1.000 มากท่ีสุด 

5.ทานรูสึกวาฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24ชั่วโมง สามารถ
ตอบสนองความตองการในการออกกำลังกายของทานไดดีกวา 

4.440 0.890 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.370 0.670 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 3 พบวาประชากรสวนใหญตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการจากคานิยม
มีลักษณะเปนความรูสึกทางดานอารมณ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากความสำคัญไดดังนี้ ลำดับที่ 1 

ความรูสึกพอใจในชวงเวลาของฟตเนสท่ีมีเปดใหบริการตลอดยี่สิบช่ัวโมงมากกวาฟตเนสท่ีเปดใหบริการแบบจำกัดเวลาทำการ 
ลำดับที่ 2 คือ ความรูสึกวาฟตเนสที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงสามารถตอบสนองความตองการในการออกกำลังกายได
ดีกวา ลำดับที่ 3 คือ รูสึกวาการใชบริการฟตเนสที่ไมมีขอกัดในเรื่องของเวลาจะสามารถชวยใหการออกกำลังกาย และการ
ดูแลรูปรางเปนเรื่องที่งายขึ้น  ลำดับที่ 4 คือ ไดรับขาวสารจากสื่อตาง ๆ แลวเกิดความสนใจในความแปลกใหมีของชวงเวลา
การเปดใหบริการ ลำดับที่ 5 คือ เลือกใชบริการจากความช่ืนชอบ  

ตารางที่ 4: คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานคานิยมมีองคประกอบของพฤติกรรม  

คานิยมมีองคประกอบของพฤติกรรม   SD ระดับความสงผล 

1.ขอจำกัดในเร่ืองของเวลาทำงาน หรือเวลาเรียนสงผลใหทานเลือกใช
บริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

4.59 0.780 มากท่ีสุด 

2.ทานตัดสินใจท่ีจะใชบริการฟตเนสท่ีตั้งอยูในสถานท่ีท่ีสะดวกแกการ
เดินทาง 

4.39 0.820 มากท่ีสุด 

3.ทานตัดสินใจท่ีจะใชบริการฟตเนสท่ีจะสามารถตอบสนองความ
ตองการของทานไดทันทีท่ีทานตองการ 

4.55 0.640 มากท่ีสุด 

4.ฟตเนสท่ีทานสนใจเลือกใชบริการจะตองเปนฟตเนท่ีมีครบถวนใน
เรื่องของอุปกรณการออกกำลังกายและสามารถตอบสนองความ
ตองการในการออกกำลังกายของทานไดในทุก ๆ สัดสวนท่ีทานตองการ 

4.74 0.500 มากท่ีสุด 

5.ทานเปนผูท่ีออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ ท้ังเพื่อประโยชนตอ
สุขภาพ และสัดสวนท่ีสวยงาม 

4.75 0.630 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.60 0.400 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 4 พบวาประชากรสวนใหญตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการจากคานิยม
มีองคประกอบของพฤติกรรม ในภาพรวมอยูในระดับมากทีสุด โดยเรียงลำดับจากความสำคัญไดดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ เปนผูที่
ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ ทั้งเพื่อประโยชนตอสุขภาพและสัดสวนที่สวยงาม ลำดับที่ 2 คือ เลือกใชบริการฟตเนสที่มี
ครบถวนในเรื่องของอุปกรณการออกกำลงกายและสามารถตอบสนองความตองการในออกกำลังกายไดในทุกๆ สัดสวนที่
ตองการ ลำดับที่ 3 คือ ขอจำกัดในเรื่องของเวลาการทำงาน หรือเวลาเรียนสงผลใหเลือกใชบริการ ลำดับที่ 4 คือ เลือกใช
บริการฟตเนสท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการออกกำลังกายไดทันทีที่ตองการ และลำดับที่ 5 คือ เลือกใชบริการฟสเนส
ที่ตั้งอยูในสาถานท่ีที่สะดวกแกการเดินทาง  

ตารางที่ 5: คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดานการการตดัสินใจเลอืกใชบริการสถานออกกำลังกายท่ีเปดใหบริการตลอด
ยี่สิบสี่ชั่วโมง 

การตัดสินใจเลือกใชบริการ   SD ระดับความสงผล 

1.ทานตัดสินใจใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนื่องจาก
ความสะดวกสบายของสถานท่ีและเวลา 

4.230 1.100 มากท่ีสุด 

2.ทานตัดสินใจใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยคำนึงถึง
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงหลังการใชบริการเปนหลัก 

4.350 0.860 มากท่ีสุด 
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3.ทานตัดสินใจใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง เน่ืองจากมี
ความคุมคามากกวาการใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการในเวลาปกติ 

4.20 0.930 มาก 

4.ทานสามารถเลือกใชบริการฟตเนสเพ่ืออกกำลังกายในเวลาใดก็ไดท่ีทาน
ตองการ 

4.740 0.560 มากท่ีสุด 

5.ทานตัดสินใจใชบริการฟตเนสท่ีเปดใหบริการตลอด24 ชั่วโมง เนื่องจากเปน
การเปดโอกาสใหทานไดลองใชบริการฟตเนสในรูปแบบใหม 

4.290 0.920 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.360 0.530 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 5 พบวาประชากรสวนใหญตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 

ชั่วโมง ในภาพรวมอยูในระดับมากทีสุด โดยเรียงลำดับจากความสำคัญไดดังนี้ ลำดับที่ 1 คือ สามารถเลือกใชบริการฟตเน
สเพ่ือออกกำลังกายในเวลาใดก็ไดที่ตองการ ลำดับที่ 2 คือ คำนึงถงึสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงหลังการใชงานเปนหลัก ลำดับที่ 
3 คือ ตัดสินใจใชบริการเนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหไดลองใชบริการฟตเนสในรูปแบบใหม ลำดับที่ 4 เลือกใชเนื่องจาก
ความสะดวกสบายของสถานที่และเวลา และลำดับที่ 5 คือ เลือกใชจากความคุมคามากกวาการใชบริการฟตเนสที่เปด
ใหบริการในเวลาปกติ 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน/ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 6: การทดสอบตัวแปรการรับรูประโยชนท่ีสงผลตอการตัดสนิใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปด
ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมงของกลุมผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร 
คาสัมปสิทธิ คา คา คา 

B Beta t Sig 

1.การรับรูประโยชน 0.570 0.590 8.900 0.000

R Square (R2) = 0.65 Adjust R Square (AR2) = 0.64 Std. Error of the Estimate (S.E.)  = 0.43 F = 79.22 Sig. < 0.05   
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนเชิงเดี่ยว (Simple Linear  Regression Analysis) พบวา การรับรู

ประโยชน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ี 1 

ตารางที่ 7: ทดสอบคาความนิยมทางสังคมท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการ
ตลอด 24 ช่ัวโมงของผูบริโภคใจเขตกรุงเทพมหานคร ในรายดาน 

ตัวแปร คาสัมปสิทธิ B คา Beta คา t คา Sig 

1.คานิยมมีลักษณะเปนความรูความเขาใจ 0.150 0.200 2.640 0.009 

2.คานิยมมีลักษณะเปนความรูสึกทางอารมณ 0.350 0.440 5.230 0.000 

3.คานิยมมีองคประกอบของพฤติกรรม 0.240 0.180 2.580 0.011 

R Square (R2) = 0.59 Adjust R Square (AR2) = 0.58 Std. Error of the Estimate (S.E.)  = 0.38 F = 48.03 Sig. < 0.05   
จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหสมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา คานิยมมี

ลักษณะเปนความรูความเขาใจ คานิยมมีลักาณะเปนความรูสึกทางอารมณ และคานิยมมีองคประกอบของพฤติกรรม มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับสมมติฐานท่ี 2 
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ตารางที่ 8: สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรทีเ่ปดใหบริการตลอดย่ีสิบ
สี่ช่ัวโมง 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 การรับรูประโยชนสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
ออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 2 คานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
ออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ยอมรับสมมติฐาน 

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
 5.1. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจากการนำขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 150 คน ไดผลสรุป
ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1: การรับรูประโยชนสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการตลอด 

24 ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1: พบวา ปจจัยการรับรูประโยชน มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ  โดยมี คาระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.000 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2: คานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 

24 ช่ัวโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การทดสอบสมมติฐานที่ 2: พบวา คานิยมทางสังคม ทั้ง 3 ตัวแปรยอยคือ คานิยมมีลักษณะเปนความรูความเขาใจ, 

คานิยมมีลักษณะเปนความรูสึกทางดานอารมณ และคานิยมมีองคประกอบของพฤติกรรม มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ  โดย
มี คาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.009, 0.000 และ0.11 ตามลำดับ  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 5.2 อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยในการรับรูประโยชน และคานิยมทางสังคมท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถาน
ออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 สี่ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ไดนำผลสรุปมา
เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของเขาดวยกันเพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1: การรับรูประโยชนสงผลตอการตดัสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการตลอด 

24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงจากความสะดวกในเรื่องของเวลาที่สามารถเลือกใช
บริการในเวลาใดก็ได ผูบริโภคสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการออกกำลังกายของตนเองไดทันทีทุกเวลาที่ตองการ ซึ่ง
นำมาซึ ่งสุขภาพที ่แข็งแรงและรูปรางที ่ดีเปนที ่พึ ่งพอใจมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งผลของการวิจัยนี ้สอดคลองกับแนว คิดของ 
Schermerhorn, Osborn, Uhl-Bien & Hunt (2012) ซึ่งไดไดอธิบายถึงกระบวนการรับรูไววา กระบวนการรับรูประกอบไป
ดวยหลายขั้นตอน ประกอบไปดวยความสนใจและการเลือกรับขอมูล การจดัการขอมูล การตีความขอมูล และการดึงขอมูลมา
ใช โดยปจจัยขางตนนี้จะนำไปสูการตอบสนองความตองการของบุคคลนั้น ๆ ไมวาจะเปนความรูสึก ความคิด หรือการกระทำ 

สมมติฐานที่ 2: คานิยมทางสังคมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายครบวงจรท่ีเปดใหบริการตลอด 

24 ชั่วโมงของกลุมผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือ ผูบริโภคสวนใหญตัดสินใจใชบริการ
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สถานออกกำลังกายครบวงจรที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงจากการรับรูขาวสาร หรือไดรับการแนะนำจากคนรูจักถึงการ
เปดใหบริการสถานออกกำลังกายที่มีความแปลกใหมในเรื่องของเวลาการใหบริการ ประกอบกับผูบริโภคมีประสบการณที่เคย
ใชบริการสถานออกกำลังกายที่เปดใหบริการในเวลาปกติอยูกอนหนาแลวแตไมไดรับความสะดวกในเรื่องของเวลาที่จะเลือก
เขาใชบริการ ทำใหเกิดปญหาในเรื่องของการตอบสนองความตองการ ทั้งในเรื่องของสุขภาพ และรูปราง การที่ในจังหวัด
กรุงเทพเกิดธุรกิจฟตเนสหรือสถานออกกำลังกายที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงขึ้น โดยมีอุปกรณการออกกำลังกายท่ี
ครบถวนและสถานที่ตั้งที่เหมาะสมเดินทางสะดวก จึงเปนสิ่งที่ดึงดูดใหผูบริโภคสวนใหญเลือกที่จะตัดสินใจใชบริการทั้งเพื่อ
ประโยชนตอสุขภาพ รูปรางสัดสวนที่สวยงามและความสะดวกสบายในการเขา ใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Rokeach (1969) ที ่กลาวไววา คานิยมของบุคคลจะอยู ในความเชื ่อแบบกำหนดการ ความเชื ่อแบบกำหนดการจะมี
องคประกอบ 3 สวนคือ คานิยมที่มีลักษณะเปนความรูความเขาใจ คือ บุคคลนั้น ๆ รับรูและเขาใจเปาหมาย และพยายามที่
จะไขวควาหรือใฝหาสิ่งนั้น ๆ เชนเดียวกับผลการวิจัยที่จะเห็นไดวาผูบริโภคเขาใจวาสถานออกกำลังกายท่ีเปดใหบริการตลอด 

24 ชั่วโมงสามารถตอบสนองความตองการการออกกำลังที่ไมเปนเวลาของเขาได ผูบริโภคจึงตัดสินใจใชบริการ สวนที่ 2 คือ 

คานิยมมีลักษณะเปนความรูสึกทางอารมณ คือคานิยมซึ่งบุคคลนั้น ๆ มีอารมณหรือความรูสึกที่อานไหวไปกับคานิยม เชนใน
วิจัยเลมนี้ที ่มีผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการเพราะตองการตอบสนองความตองการของตนเอง สวนที่ 3 คานิยมมี
องคประกอบของพฤติกรรม คือ คานิยมที่นำถูกกระตุนใหเกิดการปฏิบัติ ซึ่งในที่นี้จะเห็นไดวากลุมคนที่ใชบริการสถานออก
กำลังกายครบวงจรสวนใหญเปนกลุมคนที่อยูในชวงวัยทำงาน และเปนพนักงานบริษัทเอกสารขน ซึ่งมีเวลาเปนตัวแปรสำคัญที่
ชวยใหพวกเขาตัดสินใจใชบริการสถานออกกำลังกายท่ีเปดใหบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  

เอกสารอางอิง 
คารักษาพยาบาลสูง คนหวงสุขภาพตัวเองมากยิ่งข้ึน โอกาสทางการตลาดสินคาและฟตเนส เติบโตทะลุแสนลาน. (2561). 

สืบคนจาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/10/sport-and-fitness-market-trend/. 

ความหมายของคานิยม. (2556). สืบคนจาก http://soiphap.blogspot.com/2013/09/update-2535-2537-phenix-

 1992-ruch-1992.html. 

บงกช กิตติวาณิชยกุล. (2559). การรับรปูระโยชน ความภักดีตอตราสินคา แลความสนใจใชบริการทีส่งผลตอการตดัสินใจใช
แอพพลิเคชั่น Bugaboo. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน (2562). ฟตเนส 24 ชม. บูม ผุดสาขาพร่ึบ-โปรหนักชิงลูกคา. คนเมื่อ 5 กันยายน 2562 

จาก https://www.prachachat.net/marketing/news-368167 

มุกดาวรรณ สมบูรณวรรณะ. (2558). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสนิใจใชบริการสถานออกกำลังกาย 

ขนาดใหญของประชากรในเขตกุรงเทพมหานคร. การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ราช ศิริวัฒน. (2560). ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ. สืบคนจาก 

https://doctemple.wordpress.com/2017/01/25/ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ. 

รุจิพจน อินทรสุวรรณ. (2555). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบรกิารของศูนยออกกำลังกาย อนันต 

ไลนฟตเนส ของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธปรญิญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุโท เจรญิสุข. (2520). บทศึกษาจิตวิทยาเพื่อการศึกษาการแนะแนวสุขภาพจิตในโรงเรยีน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnelly, J. H. (1979). Organizational : behavior. 

Structure, Proces (3rd ed.). Dallas; Texas: Business Publications, Inc. 

Kotler, P. (2000). Marketing Management (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice 

 Hall. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1303 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Rokeach, M. (1969). Beliefs, attitudes, and values: a theory of organization and change. San Francisce: 

 Jossey Bass. 

Schermerhorn, J.R., Osborn, R.N.Jr., Uhl-Bien, M., & Hunt, J.G. (2012). Organizational behavior. New Jersey: 

John Wiley & Sons.  

Taylor, I. (1996). Illuminating Lunar Phase. The Science Teacher. Promotion mental model building in 

astronomy Education. International Journal of Science Education, 25(10). 

Vakatesh, V., Morris, M. G., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information 

technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), pp.425-478 

Yee, R.W.Y., Yeung, A.C.L., Lee, P.K.C., & Cheng, T.C.E. (2013). The relationships among leadership, goal 

orientation, and service quality in high-contact service industries: An empirical study. International 

Journal of Production Economics, 141(2), 452–464. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1304 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชนันชิดา ชัชศิริกูล1* , พงษสันติ์   ตันหยง2 และ หรรษา   คลายจันทรพงษ3 
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

*corresponding author: e-mail chair2522c@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรู        
ของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร และ2) เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 255 คน เก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน
ภูมิ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลําดับที่สองในการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1) การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบวาตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ 
โดยมีคา 2 /df = 2.32  GFI = 0.90    RMSEA = 0.072  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98   2 ) องคประกอบการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย  5 องคประกอบมีคาน้ําหนักองคประกอบ      
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 0.99 รองลงมาคือ       
การคิดอยางเปนระบบ มีคาน้ําหนัก 0.96 การเรียนรูเปนทีม 0.93 การเปนบุคคลรอบรู 0.77 และการมีแบบแผนความคิด 
0.69 ตามลําดับ 

คําสําคัญ:  องคประกอบ องคการแหงการเรียนรู ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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COMPOSITE INDICATORS OF LEARNING ORGANIZATION 

OF CIVIL COURT IN BANGKOK 

Chanunchida chasirikul1*, Pongsan Tanyong2 & Hansa Klaychanpong3 

1 Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
1* corresponding author: e-mail chair2522c@gmail.com

  Abstract 

The objectives of this research were 1) to examine the consistency of the learning organization 

model of civil courts in Bangkok and 2) to study the learning organization component of civil courts in 

Bangkok. Using quantitative research methods The sample group was civil court personnel in Bangkok 

area consisting of civil servants, permanent employees, government employees and temporary workers 

collected  773 samples using a stratified sampling method. The data were analyzed by descriptive 

statistics and provided statistics for second-order confirmatory factors analysis in the hypothesis testing. 

The results of the research were as follows: 1) the examination of the conformity of the 

learning organization model of civil courts in Bangkok It was found that the model was consistent and 

harmonious with the empirical data (model fit) after the model was adjusted with 2  / df = 2.32 GFI = 
0.90 RMSEA = 0.072 CFI = 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98  2) The learning organization component of civil 

courts in Bangkok consisted of 5 elements with the element weight values in descending order as follows: 
Shared vision, the most elemental weight value was 0.99, followed by systems thinking with weight 0.96, 

team learning 0.93, personal mastery 0.77 and mental model 0.69, respectively. 

Keywords:  Component, Learning organization, Civil courts in Bangkok 

1.บทนํา 

 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  รวมท้ังความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีที่มาชวยอํานวยความสะดวกสบาย สงผลใหทุกองคการตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหเขากับ
สถานการณปจจุบันเพ่ือความอยูรอดขององคการ แนวคิดองคการแหงการเรียนรูไดเขามามีบทบาทสําคัญตอองคการตาง ๆ 
อยางมาก ความสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 บนความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม สงผลใหปจจุบันไดเกิดแนวคิดในรูปแบบใหมสามารถตอบสนองความตองการขององคการ          
การพัฒนาองคการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ องคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยองคการ       
ตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเน่ือง ใหความสําคัญกับการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานเพื่อนําความรูตาง ๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลออกมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และสรางความเขมแข็งตอองคการ            
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Marquardt (2002) ที่เสนอวาองคการจะสามารถประสบความสําเร็จไดเร็วยิ่งขึ้นถาองคการ        
มีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู มีการเรียนรูจากทั้งความสําเร็จและความลมเหลว และมีการปฏิรูปองคการเพ่ือให     
ทุกคนสามารถเพิ่มสมรรถนะในการผลิตและการปรับตัว  
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ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานครเปนสวนหน่ึงในหนวยงานของศาลยุติธรรม ซึ่งมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เปนผูบังคับบังบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา ศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานที่ทํางานโดยสอดคลองกับ
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ทุก ๆ ดานของสํานักงานศาลยุติธรรม (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม       
พ.ศ. 2543, ราชกิจจานุเบกษา 2543)  

จากการทบทวนวรรณกรรมไดแสดงใหทราบถึง ความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใหอิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการคือ การพัฒนาองคการใหเปนองคการ       
แหงการเรียนรู  โดยองคประกอบที่มุงไปสูการพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงเรียนรู 5 ประการ คือ การมุงสูความเปนเลิศ 
การมีรูปแบบความคิดมุมมองที่เปดกวาง การสรางวิสัยทัศน การเรียนรูรวมกันเปนทีมซ่ึงงานวิจัยของ อิสรีย พงศกมลานนท 
(2551) พบวา ความเปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาลพบุรี ประกอบดวย 
การเปนบุคคลรอบรู รูปแบบวิธีการคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ            
อยู ในระดับมากทุกดาน และงานวิจัยของวิรัตน ทวีทรัพยสมบัติ  (2552) พบวา ประกอบดวย ดานความรูแหงตน                
การมีแบบแผนความคิดอาน การเรียนรูกันเปนทีม การสรางวิสัยทัศนรวม และการคิดอยางเปนระบบ   

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร

3. สมมติฐานการวิจัย
องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานครประกอบดวยองคประกอบ     

1) ดานการเปนบุคคลรอบรู 2) ดานการมีแบบแผนความคิด 3) ดานการมีวิสัยทัศนรวม 4) ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม
5) ดานการคิดอยางเปนระบบ

4. กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น โดยใชทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990)       
ดังภาพท่ี 1 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

องคการแหงการเรียนรู 
องคการแหงการเรียนรู  (learning organization) เปนแนวคิดในการพัฒนาองคการโดยเนนการพัฒนาการเรียนรู 

และการใชความรูเปนฐานในการบริหารองคการ  สภาวะของการเปนผูนําในองคการและการเรียนรูรวมกันของคนในองคการ 
เพื่อใหเกิดการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ และทักษะรวมกัน รวมถึงการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง      
ใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแขงขัน การเปนองคการแหงการเรียนรูนี้จะทําใหองคการและบุคลากรมกีระบวนการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางานเปนทีม สรางกระบวนการในการเรียนรู 
และสรางความเขาใจเพื่อเตรียมรับกับความเปล่ียนแปลงเปดโอกาสใหมีการทํางานเปนทีมและมีการใหอํานาจในการตัดสินใจ 
เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่มและการสรางนวัตกรรม 

Senge (1990) ไดกลาววา องคการแหงการเรียนรู คือ องคการท่ีสมาชิกไดมีการขยายขอบเขตความสามารถของ
ตนเองอยางตอเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายท่ีบุคคลในระดับตางๆ ตองการ
อยางแทจริง เปนองคการที่มีรูปแบบความคิดใหมๆ และแตกแขนงของความคิดใหเกิดขึ้นเปนที่ปรารถนา และแรงบันดาลใจ
รวมกันของสมาชิกในองคการ และมีการเรียนรูอยางตอเนื่องถึงวิธีการการเรียนรูรวมกับผูอื่นและเรียนรูไปดวยกันทั้งองคการ 
และการที่จะสรางใหเกิดองคการแหงการเรียนรูไดนั้น  Senge ไดแนะนําวาองคการตองสรางวินัย 5 ประการ
(fifth discipline) ใหเกิดขึ้นแกบุคลากร ไดแก การเปนบุคคลรอบรู (personal mastery) รูปแบบวิธีการคิด (mental 

model) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (team learning) และการคิดอยางเปนระบบ 
(systems thinking)  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Rowder (2001) ไดศึกษาเรื่องการเปนองคการแหงการเรียนรูและยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง พบวา ในปจจุบัน

การจัดองคการตาง ๆ จะไปสูวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลง การกระทํา การเผชิญอุปสรรคตาง ๆ และการตอสูกับอุปสรรคตาง 
ๆ การเปนองคการแหงการเรียนรูซึ่งรูปแบบสําคัญ คือ การที่บุคลากรทุกคนสามารถ ที่จะแยกแยะและเผชิญหนากับปญหา
ตาง ๆ ได และยังสอดคลองกับ งานวิจัยของ กิตติคุณ ฐิตโสมกุล (2560) สนับสนุนวา ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีความสัมพันธทางบวกขององคประกอบ  5 ดาน คือ ดานการเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการ             
มีวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางมีระบบ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร สุวรรณประทีป 
(2563) พบวา แนวทางการพัฒนาองคการแหงการเรียนรูของกระทรวงคมนาคมไปสูองคการแหงการเรียนรู ประกอบดวย     
ดานการเปนบุคลากรตองมีทักษะความสามารถ มีแบบแผนความคิด มีการสรางวิสัยทัศนรวม การเรียนรูรวมกันเปนทีม และ
การคิดอยางเปนระบบ 

6. วิธีการวิจัย
ประชากรในการวิจัย คือ เจาหนาที่ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี ศาลแพงตลิ่งชัน ศาลแพง       

พระโขนง ศาลแพงมีนบุรี รวมจํานวนท้ังสิ้น 773 คน   
กลุมตัวอยางคือ เจาหนาท่ีศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดตัวอยาง โดยตัวแปรสังเกตได 1 ตัวแปร

ควรมีตัวอยาง 10 - 20 ตัวอยางเปนอยางนอย (Schumacher and Lomax, 2010) ในงานวิจัยนี้ไดขนาดตัวอยางรวมท้ังสิ้น 
จํานวน  255 คน จากนั้นเก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ดังตางรางท่ี 1 
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 ตารางที่ 1 การสุมตัวอยางกลุมศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร   

กลุม ประชากร กลุมตัวอยาง 
 ศาลแพง 321 106 

 ศาลแพงกรุงเทพใต 135 45 

 ศาลแพงธนบุร ี 118 39 

 ศาลแพงตลิ่งช้ัน 61 20 

 ศาลแพงพระโขนง 55 18 

 ศาลแพงมีนบุรี 83 27 

รวม 773 255 

   ทีมา: (สํานักแผนงานและงบประมาณสํานักงานศาลยุติธรรม, 2563)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีทั้งคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด ซึ่งอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมท้ังกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประเภท ตําแหนงงาน และอายุราชการ
2. องคประกอบหลักการเปนองคการแหงการเรียนรู 5 ประกอบหลัก และ 20 องคประกอบยอยซึ่งแสดง

องคประกอบหลักและองคประกอบยอยไดดังนี้ 
 2.1 องคประกอบหลักดานการเปนบุคคลรอบรู 

2.2 องคประกอบหลักดานมีแบบแผนความคิด  
2.3 องคประกอบหลักดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน 
2.4 องคประกอบหลักดานการเรียนรูเปนทีม  
2.5 องคประกอบการคิดอยางเปนระบบ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  
ในการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามมีขั้นตอนดังน้ี 

1. ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน ซึ่งผลที่ไดมีคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC)
อยูที่ 0.67-1.00 ผานเกณฑที่ IOC มีคาต้ังแต .50 ถึง 1.00 หลังจากนั้นนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงเนื้อหา    
ของคําถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

2. การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ
ไปทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha) ซึ่งผลการทดสอบ การเปนองคการแหงการเรียนรู ไดคาเทากับ 0.963 ซึ่งตัวแปรผานเกณฑ ซึ่งมีคา
แอลฟาครอนบาค มากกวา 0.70 สรุปไดวาแบบสอบถามผานเกณฑการทดสอบคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบถามในชวงเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 2564 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุมตัวอยางและตัวแปร ที่ไดจากการเก็บรวมรวม
เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะห โดยใชสถิติพื้นฐานคือ คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรแตละตัวท่ีใชในการศึกษาการวิเคราะหในสวนนี้ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

2. วิเคราะหการทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสมการโครงสราง ดังนี้
3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย

ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง โดยมีคาที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนและคาที่สอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปดัชนีความสอดคลองของตัวแบบ 

ดัชนีความสอดคลอง คาที่ยอมรับวามีความสอดคลอง อางอิง 
2 /df 0.00 < 2 /df 3 Schumacker & Lomax ( 2004) 

GFI 0.90 < GFI 0.95 Diamantopolous&Siguaw(2000, p. 87) 
RMSEA 0.00 RMSEA 0.08 Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 

85) 
CFI 0.95  CFI 1.00 Diamantopolous& Siguaw(2000, p. 

88) 
NFI 0.90  NFI  1.00 Schumacker & Lomax ( 2004) 
TLI 0.90  TLI  1.00 Schumacker & Lomax (2004) 

7. ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี ้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.50 สวนใหญอยูระหวางอายุ 31-40 ป คิดเปนรอย

ละ 42 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 72.50 เปนประเภทขาราชการสวนใหญ คิดเปนรอยละ 
87.40 สวนใหญอยูในตําแหนงเปนผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 81.20 มีอายุราชการสวนใหญอยูที่ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 
39.20  

การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ เมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไป
นอยตามลําดับคือ ดานการมีแบบแผนความคิด ( X  = 4.45) รองลงมาคือดานการเปนบุคคลรอบรู ( X  = 4.44) ดานการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม ( X  = 4.24 ) ดานการคิดอยางเปนระบบ ( X  = 4.24 ) และดานการมีวิสัยทัศนรวม ( X  = 4.21) 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคพบวา 
1. การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร

พบวาตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ โดยมีคา 
2 /df = 2.32  GFI = 0.90    RMSEA = 0.072  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98    

2. องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดวย 5 องคประกอบ
มีคาน้ําหนักองคประกอบเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 
0.99 รองลงมาคือ การคิดอยางเปนระบบ มีคาน้ําหนัก 0.96 การเรียนรูเปนทีม 0.93 การเปนบุคคลรอบรู 0.77 และ         
การมีแบบแผนความคิด 0.69 ตามลําดับ เปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไว และสามารถแสดงผลการวิเคราะหตัวแบบ           
การเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ตัวแบบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร(หลังปรับ) 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัย พบวา องคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 5 องคประกอบ การเปนบุคคลรอบรู การมีแบบความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิด
อยางเปนระบบ เปนไปตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990)  นอกจากน้ันยังสอดคลองงานวิจัยของ กิตติคุณ 
ฐิตโสมกุล (2560) ที่พบวา ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรู มีความสัมพันธทางบวกขององคประกอบ 5 ดาน คือ ดาน
การเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน  ดานการเรียนรูเปนทีม ดานการคิดอยางมีระบบ 
สอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี โกเมนเอก (2553) ที่ศึกษารูปแบบความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรู พบวา การเปนบุคคลรอบรู ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีมและการคิด
อยางมีระบบ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในการเปนองคกรแหงการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของสถาพร กรีธา
ธร (2553) ทีพ่บวา องคประกอบของคุณลักษณะองคการแหงการเรียนรูที่สงผลตอวินัย 5 ประการ คือ  การเปนบุคคลรอบรู     
การมีแบบความคิด การมีวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ และสอดคลองกับงานวิจัยของสมบัติ 
เวียงจันทึก (2561) ที่พบวา การแสวงหาความรู การสรางความรู การแลกเปลี่ยนความรู และการนําความรูไปใชประโยชน      
มีความสัมพันธตอองคกรแหงการเรียนรู   ซึ่งสรุปไดวาองคประกอบการเปนองคการแหงการเรียนรูของศาลแพงในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนไปตามทฤษฎีองคการแหงการเรียนรูของ Senge (1990)   

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
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Factors Brand Value Influencing Consumers Purchase Decision of Housing 

Project in Nakhonpathom province 

Thidarut Wandee1*, Pongsan Tanyong1 and Hansa  Klaychanpong2 

1Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
*corresponding author: e-mail thidarut2329@gmail.com

Abstract 

The objectives of this research to study were 1) level of brand value of purchase decision of housing project, 

2) brand value influencing consumers purchase decision of housing project in Nakhonpathom province. The sample

used for this research was 305 consumers who purchase decision of housing project in Nakhonpathom province. The 

statistics used for this research was frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and 

Stepwise Multiple regression analysis. This research was quantitative research. The results showed that level of brand 

value of purchase decision of housing project were highest level in average. The four aspects of the brand value 

including brand awareness, perception of quality, brand association and loyalty influenced consumers purchase 

decision of housing project. According to the coefficient prediction (R2) it was found that these factors could exactly 

predict of consumers purchase decision of housing project 45.60 percent. The benefits are that the executives can be 

used to plan to adjust strategy of product configuration, promote the value of product and strategies of consumer 

purchase decision making of housing project in the future. 

Keywords:  Brand Value, Consumers Purchase Decision of Housing Project 
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6.

  (Quantitative Research)  

6.1  
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1.  (Correlation Analysis)   0.80

 (   , 2544)  0.27-0.47  

 (Multicollinearity) 

2.  VIF (Variance Inflation Factors)  

  VIF  10 (Belsley, 1991)  VIF  1.22-1.51 
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1.543
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องคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

สหพัชร ชนะชัยสิทธิ์1* , พงษสันติ์   ตันหยง2 และ หรรษา  คลายจันทรพงษ3 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* ผูรับผิดชอบบทความ : email sahaphat14@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาองคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใชวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จำนวน 342 คน เก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ 

โดยมีคา 2 /df = 2.67  GFI = 0.96    RMSEA = 0.070  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98  องคประกอบของความ
ภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 องคประกอบมีคาน้ำหนักองคประกอบเรียงตามลำดับจากมากไปหา
นอยดังนี้ พฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ำหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 0.98 รองลงมา คือ การบอกตอ มีคาน้ำหนัก 0.95 

ความตั้งใจซ้ือซ้ำ 0.95 และ ความออนไหวตอราคา 0.85 ตามลำดับ 

คำสำคญั: องคประกอบ  ความภักดี  ผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the loyalty composition of e-commerce consumer. 

This research used quantitative research methods, sample consisted of 342 consumers who used to shop 

online or e- commerce marketplace applications.  Sampling was sampled using quota sampling method. 

Data were analyzed by descriptive statistics and second- order confirmatory factor analysis statistics in 

hypothesis testing. 

The results of the study were as follows: It was found that the model was consistent with the 

empirical data (model fit) after the model was adjusted with 2 / df = 2.67 GFI = 0.96 RMSEA = 0.070 CFI 

= 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98  1) The  composition of consumer loyalty through e-commerce consists of 4 

compositions with the composition weight values in descending order as follows: Complaint behavior, the 

highest composition weight was 0.98, followed by word of mouth with weight 0.95, repurchasing intention 

0.95 and price sensitive 0.85, respectively. 

Keywords: Composition, Loyalty, E-commerce consumer 

1. บทนำ

ปจจุบนัระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและเขามามี
บทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตมากขึ้น สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆในปจจุบันอยางรวดเร็ว 
อีกทั้งธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญมีการขยายชองทางจัดจำหนายไปยังพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทำใหยอดขายผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเติบโตอยางตอเนื่อง นักการตลาดและธุรกิจตางๆจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหธุรกิจดำเนินกิจการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิด
ความภักดีของผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจทั่วโลกไดใหความสำคัญเปนอยางมาก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการกลยุทธการคา
อยางยั่งยืนในดานกลยุทธการสรางความผูกพัน (Sathongvian, 2015) และยังเปนการสรางพันธสัญญาหรือขอผูกพันที่บุคคล
จะตัดสินใจกลับมาซื้อหรือใหการสนับสนุนสินคาและบริการในอนาคต (Oliver, R. L., 1999) ซึ่งความภักดีสามารถพิจารณา
ไดจากพฤติกรรมตางๆของผูบริโภค เชน การบอกตอ ความตั้งใจซ้ือซ้ำ การออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เปน
ตน 
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แตในขณะเดียวกันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เกิดปญหาการรองเรียนจากการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคเปน
จำนวนมาก จากสถิติของสำนักสงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พบวา ป2563 มีผูรองเรียนผานสายดวน 1212 เพิ่มขึ้นจาก
ปท่ีผานมา 13% โดยพบปญหามากที่สุดในคือปญหาการซื้อขายทางออนไลน จำนวน 20,300 ครั้ง (สำนักสงเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2020) การรองเรียนและคำวิจารณของผูบริโภคจึงเปนปรากฎการณที่เกี่ยวของกับการตอบโตผูขายตอความไม
พอใจในสินคาหรือบริการและทำใหผูบริโภคหันไปซื้อสินคากับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายอื่น สิ่งเหลานี้อาจสงผลตอความภักดี
ของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได 

จากการทบทวนวรรณกรรมไดแสดงใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบัน โดยองคประกอบท่ีจะสรางความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี 4 ดาน คือ การบอกตอ 

ความตั้งใจซ้ือซ้ำ การออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน ซึ่งงานวิจัยของ ณัฐพัชร อภิเรืองสกุล และ ประสบชัย พสุ
นนท (2562) พบวา ความจงรักภักดีของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ความตั้งใจซ้ือซ้ำ การบอกตอ การ
ลดความออนไหวตอราคา และการลดพฤติกรรมการรองเรียน และงานวิจัยของ ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) พบวา ประกอบดวย 

พฤติกรรมการบอกตอ ความตั้งใจซ้ือ ความออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน 

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อนำมาใชในการกำหนดกลยุทธดานการบริหารลูกคาสัมพันธใหกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3. สมมติฐานการวิจัย

องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยองคประกอบ 1) ดานการบอกตอ 2) 

ดานความตั้งใจซ้ือ 3) ดานการออนไหวตอราคา 4) ดานพฤติกรรมการรองเรียน 

4. กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการวิจยัครั้งน้ีผูวจิัยไดสังเคราะหขึ้น โดยใชทฤษฎีความภักดีของ Zeithaml,Berry,และParasuraman 

(1996)  ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ความภักดี 

ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549, หนา 27) กลาววาความภักดี (Loyalty) หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ
สินคาและบริการ ซึ่งตองนำไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการเหนี่ยวรั้งผูบริโภคไวกับธุรกิจ ความจงรักภักดไีมไดเปนเพียง
พฤติกรรมการซื้อซ้ำเทานั้น แตยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธในระยะยาวดวย ซึ่งการซ้ือซ้ำ
ของผูบริโภคไมไดหมายความวาจะมีความจงรักภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้อซ้ำอาจเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน 

ความสะดวกสบายของผูบริโภค ผูบริโภคมีความคุนเคยสินคาหรือบริการ มีราคาต่ำกวาคูแขงขันรายอื่น เกิดจากความ
ผิดพลาดของคูแขงขัน และความสัมพันธหรือความประทับใจในอดีตของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการ เปนตน 

 Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) กลาววา ความภักดีคือความเกี่ยวของหรือผูกพันที่มีตอตราสินคา 
รานคาผูผลิต การบริการหรืออื่นๆ ที่อยูบนพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบ หรือตอบสนองดวยพฤติกรรมตางๆ โดยศึกษาการวัด
ระดับความภักดีในดานบริการโดย ใชเกณฑจากการวัดความตั้งใจของผูรับบริการ ( Behavioral Intentions) ซึ่งจะตอง
พิจารณาถึงพฤติกรรม ทัศนคติและ กระบวนการคิดของผูเขารับบริการ แนวคิดนี้สามารถนำไปใชพิจารณาวัดระดับความภักดี
ของผูบริโภคตอธุรกิจ โดยการวัดความภักดีควรประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานความตั้งใจซ้ือซ้ำ ดานการบอกตอ ดานการลด
ความออนไหวตอราคา และดานการลดพฤติกรรมการรองเรียน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Kalyani and Reddy (2017) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลของความพึงพอใจของผูซื้อสินคาออนไลน พบวา การซื้อ

ของออนไลนที่เปนอยูในปจจุบันที่มีการพัฒนาความสำคัญอยางมากในสภาพแวดลอมทางธุรกิจสมัยใหม วิวัฒนาการของการ
ซื้อของออนไลนไดเปดโอกาสในการใชประโยชนและสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือบริษัทตางๆ ความพึงพอใจของ
ลูกคาคือตัวชี้วัดวารานคาตอบสนองความคาดหวังของลูกคาไดอยางไร ผลการวิจัยบงชี้วา ความภักดี ความตั้งใจในการซื้อซ้ำ 
การบอกตอ พฤติกรรมการรองเรียนที่ลดลงและความออนไหวตอราคา เปนผลลัพธเชิงพฤติกรรม (ผลที่ตามมา) ของความพึง
พอใจของผูซื้อในการซื้อสินคาออนไลน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความภักดีของรานคา
ออนไลนอยางมีนัยสำคัญ 

6. วิธีการวิจัย

ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริโภคที ่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไมสามารถระบุจำนวนประชากรได 

กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

กำหนดขนาดตัวอยาง โดยใชโปรแกรม G* Power 3 (Erdfelder et  al., 2007) โดยกำหนดขนาดอิทธิพล (effect size) 

เทากับ 0.35 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติเทากับ 0.05 คาอำนาจทดสอบ (power of test) เทากับ 0.90 ไดขนาดตัวอยางเทากบั 

339 เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเพิ่มตัวอยางอีกราวรอยละ 1 ไดขนาดตัวอยางรวม 342 ตัวอยาง 
โดยการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) และทำการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนดวย google from โดยทำ
การสงลิงกแบบสอบถามใหกับผูบริโภคที่มีการทำรายการผานแอปพลิเคชัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การสุมตัวอยางกลุมผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กลุมผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (B2B,B2C) สัดสวน(รอยละ) ตัวอยาง(คน) 

e-Marketplace 47.00 161 

Social Media 38.00 130 

e-Tailer/Brand.com 15.00 51 

รวม 100.00 342 

ที่มา: (สำนักสงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, Thailand Internet User Behavior 2019) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีทั้งคำถามปลายปดและคำถามปลายเปด ซึ่งอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของรวมทั้งกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ
2. องคประกอบของความภักดี 4 ประกอบหลัก และ 11 องคประกอบยอยซึ ่งแสดงองคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยไดดังนี ้
   2.1 องคประกอบดานการบอกตอ ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

2.1.1 ทานจะแนะนำเพือนและญาติ ในการซอืสินคา้ผ่านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

2.1.2 ท่านจะแนะนาํพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์หก้บัผูท้มีาขอคาํแนะนาํในเรืองซอืสินคา้หรือบรกิาร 
2.1.3 ท่านจะบอกต่อไปยงัผูอ้ืนในการซือสินคา้ผ่านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

   2.2 องคประกอบดานความตั้งใจซ้ือ ประกอบดวย 2 องคประกอบยอย 
2.2.1 พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสเ์ป็นทางเลือกแรกของการซอืสินคา้ 
2.2.2 ท่านจะกลบัมาซือสินคา้ผ่านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นครงัถดัไป 

   2.3 องคประกอบดานการออนไหวตอราคา ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

2.3.1 ท่านไม่มีปัญหากบัการขึนราคาของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

2.3.2 ท่านยงัคงซือสินคา้จากพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสร์ายเดิมแมม้ีการเปลียนแปลงของราคา 
2.3.3 ท่านยินดีจ่ายเพิมหากสินคา้จากพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสต์อบสนองความตอ้งการของท่าน 

   2.4 องคประกอบดานพฤติกรรมการรองเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

2.4.1 ท่านจะติดต่อกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ดยตรงเมือเกิดปัญหา 
2.4.2 ท่านจะไม่นาํปัญหาต่างๆทีเกิดขนึจากพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสไ์ปในสืออืนๆ 

2.4.3 ท่านจะช่วยแกไ้ขความเขา้ใจผิดทเีกียวกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

ในการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งผลที่ไดมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ 0.67-

1.00 ผานเกณฑที่ IOC มีคาตั้งแต .50 ถึง 1.00 หลังจากนั้นนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคำถามแต
ละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

2. การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป
ทำการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเชื ่อมั ่นโดยใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) ซึ่งผลการทดสอบความภักดี ไดคาเทากับ 0.886 ซึ่งตัวแปรผานเกณฑ ซึ่งมีคาแอลฟาครอนบาค 

มากกวา 0.70 สรุปไดวาแบบสอบถามผานเกณฑการทดสอบคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบถามในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุมตัวอยางและตัวแปร ที่ไดจากการเก็บรวมรวม
เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะห โดยใชสถิติพื้นฐานคือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรแตละตัวท่ีใชในการศึกษา 
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย

ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง โดยมีคาที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนและคาที่สอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปดัชนีความสอดคลองของตัวแบบ 

ดัชนีความสอดคลอง คาที่ยอมรับวามีความสอดคลอง อางอิง 
2
/df 0.00 <

2
/df 3

Schumacker & Lomax ( 2004) 

GFI 0.90 < GFI 0.95 Diamantopolous&Siguaw(2000, p. 87) 

RMSEA 0.00 RMSEA 0.08 Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 85) 

CFI 0.95  CFI 1.00 Diamantopolous& Siguaw(2000, p. 88) 

NFI 0.90  NFI  1.00 Schumacker & Lomax ( 2004) 

TLI 0.90  TLI  1.00 Schumacker & Lomax (2004) 

7. ผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.60 สวนใหญอยูระหวางอายุ 15-25 ป คิดเปนรอยละ 

35.40 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดบัปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.50 สวนมากมีรายไดเฉลีย่ตอเดอืน นอยกวา 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 38.30 และสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 32.20 

ความภักดีของผูบริโภค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย

ตามลำดับคือ ดานตั้งใจซ้ือซ้ำ( X  = 4.13) รองลงมาคือดานพฤติกรรมการบอกตอ ( X  = 4.07) ดานพฤติกรรมรองเรียน ( X

= 3.96) และดานความออนไหวตอราคา ( X  = 3.82) 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคพบวา 
การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ตั วแบบมีความ

สอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ โดยมีคา 2 /df = 2.67  GFI = 0.96 

RMSEA = 0.070  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98    

องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 องคประกอบ มีคาน้ำหนัก
องคประกอบเรียงตามลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ พฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ำหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 0.98 

รองลงมาคือ การบอกตอ มีคาน้ำหนัก 0.95 ความตั้งใจซื้อ 0.95 และการออนไหวตอราคา 0.82 ตามลำดับ เปนไปตาม
สมมติฐานที่ไดตั้งไว และสามารถแสดงผลการวิเคราะหตัวแบบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดดังภาพที่ 
2 

ภาพท่ี 2 ตัวแบบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (หลังปรับ) 

8. อภิปรายผล

จากผลการวิจ ัย พบวา องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 4 

องคประกอบ การบอกตอ ความตั้งใจซื้อ การออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เปนไปตามทฤษฎีความภักดีของ 
Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) นอกจากนั้นยังสอดคลองงานวิจัยของ Kalyani and Reddy (2017) พบวา 
ความภักดีที่ประกอบดวย ความตั้งใจในการซ้ือซ้ำ การบอกตอ พฤติกรรมการรองเรียนที่ลดลงและความออนไหวตอราคา เปน
ผลลัพธเชิงพฤติกรรม (ผลที่ตามมา) ของความพึงพอใจของผูซื้อในการซื้อสินคาออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร 
เดชยอดย่ิง (2560) พบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานท่ีกลุม ตัวอยางมีความ
จงรักภักดีมากที่สุด คือ ดานความตั้งใจซ้ือ รองลงมาคือ ดานการซื้อซ้ำ และดานการบอกตอ ตามลำดับ และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เดนนภา มุงสูงเนิน และ ชนะเกียรติ สมานบุตร (2557) ที่พบวา พฤติกรรมการบอกตอ ความตั้งใจซื้อ ความ
ออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เปนองคประกอบของความภักดีของผูใชบริการ และขอคนพบจากผลการวิจัยนี้
คือองคประกอบตามแนวคิดความภักดีของ Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) ใชไดกับผูบริโภคพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 องคประกอบ 

ซึ่ง ดานพฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ำหนักองคประกอบมากท่ีสุด ดังนั้น ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรใหความสำคัญเม่ือ
มีผูบริโภครองเรียนเมื่อเกิดปญหาขึ้นจากการซื้อสินคาและบริการ ทั้งนี้พฤติกรรมการแสดงออกถึงความไมพอใจของผูบริโภค
แตละรายจะมีความแตกตางกันซึ้งไมอาจทราบได  ในบางรายอาจจะการบอกตอผูอื่นเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น หรือสงเรื่องไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของกบการคุมครองผูบริโภค ดังนั้นธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรมีการเตรียมการรับมือกับปญหาที่
เกิดขึ้นเปนอยางดี และมีการตรวจสอบความผิดพลาดที่ถูกรองเรียนอยางละเอียด จนถึงรวมกันแกปญหากับผูที่เกี่ยวของเพื่อ
หาทางปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดไดอีก และควรมีการตรวจสอบงานสวนอื่น ๆ ที่มีขอผิดพลาดนอยหรือที่ไมเคยมี
ขอผิดพลาดเลย 

10. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ สำเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาจาก คณาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของหลายทาน ที่กรุณาใหคำแนะนำ 
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ดร.พงษสันติ์ ตันหยง ที่กรุณาใหคำแนะนำ แกไข ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ   ดวยความเอาใจ
ใสอยางดียิ่ง พรอมท้ังขอเสนอแนะตาง ๆ ทำใหงานวิจัยนี้ สำเร็จลุลวงไดดวยดีและขอขอบคุณผูที่ตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ี
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

11. เอกสารอางอิง

ณัฐจิรา อิ่มวเิศษ.  (2558). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความภักดีในตราสินคาเคร่ืองใชไฟฟาสตารเวลลใน

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ. (2549). คูมือสำรวจความพึงพอใจของลูกคา. กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุป. 

ณัฐพัชร อภิรุงเรืองสกุล, และประสพชัย พสุนนท. (2562). วิเคราะหความสมัพันธคาโนนิคอลระหวางปจจัยดานการรับรูและ
ความจงรักภักดีของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร(มนษุยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ), 12(3), 294-317. 

เดนนภา มุงสูงเนิน และ ชนะเกียรติ สมานบุตร. (2557). คุณภาพการบริการที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ: กรณีบริษัท
ไดนามคิ อินเตอร ทรานสปอรต จำกัด. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 4(2), 83-

 104. 

วัชรินทร เดชยอดยิ่ง. (2560). ความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการกับความจงรักภักดีของลูกคารานสมุยโฟโต 

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธาน ี

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. (256). สถิติแจงเรื่องป 63 ทำ 1212 OCC ของ ETDA ยกระดับการ

คุมครองผูบริโภคเขม. สืบคน 12 กุมภาพันธ 2564, จาก  https://www.etda.or.th/th/newsevents/ 

 pr/1212-OCC-Statistic-2020.aspx 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. (2562). ผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป

 2562. สืบคน 10 กุมภาพันธ 2564, จาก https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-Revealed- Thailand-

 Internet-User-Behavior-2019.aspx 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1330 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Diamantopoulous, A., & Siguaw, A.D. (2000). Introducing LISREL: A guide for the uninitiated. 
 London: Sage Publications. 

Erdfelder, E., Faul, F., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the 

social, behavioral, and biomedical sciences. Behavioral Research Method, 39, 175-191. 

Kalyani and Reddy (2017). A study on consequences of online shoppers’ satisfaction. Journal of 

 Business and Management, 19(10), 13.21 

Oliver, R.L. (1999). Whence Consumer Loyalty. Journal of Marketing, 63, 33-34.

Sathongvian, A. (2015). Strategic for sustainable management of retail shop in the central region in 

 Thailand. Panyapiwat Journal, 7(3), 1-9. 

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling (3rd ed.). 

 New York: Routledge. 

Zeithaml, V. A., Berry, L.L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of 

 service quality. Journal of marketing, 60(2), 31-46 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1331 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ปจจัยที่สงผลตอประสิทธผิลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ในเขตจังหวัดราชบุรี 

อรรถพล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต1* , พงษสันติ์ ตันหยง1 และ หรรษา คลายจันทรพงษ1  

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
*corresponding author: e-mail atp.tua@gmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและระดับปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
ตัวอยางในการวิจัย คือ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งดำรงตำแหนงสายงานผูปฏิบัติ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ราชบุรี จำนวน 200 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยพหุ  ผลการศึกษาพบวา 1)ระดับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 
ไดแก การรับรูความสามารถของตนเอง(X2) บรรยากาศองคการ(X4) ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง(X1) และคุณภาพชีวิตการ
ทำงาน(X3) ตามลำดับ 2)ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ไดแก บรรยากาศองคการ(X4) และการรับรูความสามารถ
ของตนเอง(X2) สามารถทำนายประสิทธิผลการปฏิบัติงานรวมกันไดรอยละ 66.70 โดยสามารถนำเสนอเปนสมการไดดังนี้  

tot= 0.862 + 0.579 (X4) + 0.194(X2)   
คำสำคัญ: ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, จังหวัดราชบุรี 
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Factors affecting effectiveness of personnel under local administrative 

organizations in Ratchaburi Province. 

Atthaphon Rattanadilok na Phuket1*, Pongsan Tanyong1 & Hansa Klaychanpong1

1 Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
1* corresponding author: e-mail atp.tua@gmail.com 

Abstract 

This research aimed to study: 1) the level of operation effectiveness of personnel and factors 

affecting operation effectiveness of personnel under local administrative organizations in Ratchaburi 

Province; 2) the factors affecting operation effectiveness of personnel under local administrative 

organizations in Ratchaburi Province. This research used the quantitative research methodology. The 

sample group in this research was 200 competent officer the position of an operator line under the local 

administration organization in Ratchaburi Province, stratified sampling. The research instruments were 

questionnaires, statistics used in data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard 

deviation. Multiple regression analysis The results of the study showed that 1 )  overall the operation 

effectiveness was at a high level, and the factors affecting the operation effectiveness was also at a high 

level. The aspects consisted of perceived self-efficacy, organizational climate, transformational leadership, 

and quality of working life, respectively. 2) the factors affecting the operation effectiveness in the aspects 

of organizational climate (X4) and perceived self-efficacy (X2) together predicted the operation 

effectiveness at the percentage of 66.70. The equation was: tot= 0.862 + 0.579 (X4) + 0.194(X2) 

Keywords:  operation effectiveness, local administrative organization, Ratchaburi Province 

1. บทนำ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจอิสระในการบริหารงาน มีรายไดและงบประมาณเปนของ

ตนเอง ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคัดเลือกจากประชาชนในเขตพ้ืนที่  การดำเนินกิจการตาง ๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น แบงออกไดเปน 4 ดานหลัก คือ 1) ดานการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐาน 2) ดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ และ4) ดานการลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดลอม
และศิลปวัฒนธรรม (นิตยา อุปชาคำ, 2556: 1-4) 

ผลการปฏิบัติงานขององคการ จะสูงหรือต่ำขึ้นอยูกับหลายปจจัย อาทิ ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ความยุติธรรมในองคการ ความรักความผูกพันในการงาน และความทุมเทตอการ
ใหบริการที่เปนสาธารณะประโยชน ทั้งน้ีผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่องและมีความยืดหยุนเกี่ยวของกับ
ผูบริหารและผูรวมงานทุกคนในองคการ นับเปนผลลัพธสุดทายของกิจกรรมตางๆ (Armstrong, 2006) 
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ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงคือ การที่ผูนำแสดงบทบาทใหผูตามมีความรูสึกไววางใจ จงรักภักดีและยอมรับนับถือ 
ทำใหผูตามใหความสำคัญและคุณคาของผลลัพธที่ตองการ มองขามถึงประโยชนสวนตน เสียสละอุทิศตนเพื่อองคการ 
โดยกระตุนระดับความตองการของผูตาม (Bass & Avolio, 1990: 13-20) 

การรับรูความสามารถของตนเอง เปนข้ันแรกของการใชปญญา ในการประเมินความสามารถของบุคคลท่ีจะกระทำ
การในอนาคต โดยใชการกระทำในอดีตเปนเกณฑอางอิงในการประเมิน (Bong & Clark, 1999: 140) 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน คือความรูสึกเปนสุขทั้งกายและใจของสมาชิกในองคกรที่ไดทำงานอยูในองคกรมีความ
ภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคกร มีแรงจูงใจท่ีจะทำงานใหบรรลุเปาหมายความสำเร็จขององคกร มีโอกาสรวมกันตัดสินใจใน
งานท่ีทำ ไดรับการยอมรับสนับสนุนจากองคกรและมีความรูสึกตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร (Cascio, 1992: 8) 

บรรยากาศองคการ คือ การรับรูทั้งทางตรงและทางออมของพนักงาน ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการรับรูจะทำใหพนักงานสามารถบงบอกไดวาชอบหรือไมชอบทำงานในองคการ (Altman, 2000: 87) 

ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งประโยชนที่ไดจากการศึกษาจะนำไปผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
2.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

ราชบุรี 

3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการ

ทำงาน และปจจัยดานบรรยากาศองคการสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวดัราชบุรี 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนำมาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้
5.1 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงของ Fullan (2006) เปนการบริหารความสัมพันธใน 7 ดาน คือ 1)

การสรางแรงบันดาลใจ 2)การมีอิทธิพลตอผูอื่น 3)การพัฒนาผูอื่น 4)การเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง 5)การบริหารจัดการความ
ขัดแยง 6)การสรางพันธะความผูกพัน และ7)การทำงานรวมกันเปนทีมและความรวมมือกัน 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดราชบุร ี

การรับรูความสามารถของตนเอง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน

บรรยากาศองคการ
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5.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง Bandura (1997) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน คือ 
1)ดานระดับ 2)ดานความเขมแข็ง และ3)ดานการเช่ือมโยงประสบการณ

5.3 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการทำงานของ Cummings & Worley (1997) องคประกอบท่ีช้ีวัดถึงคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของพนักงาน ประกอบดวย 9 องคประกอบดังน้ี 1)ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2)ความปลอดภัยในการ
ทำงาน 3)การพัฒนาศักยภาพสวนบุคคล 4)ความกาวหนาในงาน 5)ความมั่นคงในงาน 6)สังคมสัมพันธ 7)ลักษณะการ
บริหารงาน 8)ภาวะอิสระจากงาน และ9)ความภูมิใจในองคการ 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีบรรยากาศองคการของ Stringer (2002) เปนการพรรณนาลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอม
ขององคการ ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้ 1)โครงสราง 2)มาตรฐาน 3)ความรับผิดชอบ 4)การยอมรับการใหรางวัล 5)
การสนับสนุน และ6)ความผูกพันตอองคการ 

5.5 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ Cherrington (1994) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน 
คือ 1)คุณภาพของงาน 2)ปริมาณงานท่ีทำได 3)การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และ4)การพัฒนาการจัดการดานการบริหาร 

ดำรงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอูราชนาวีมหิดล
อดุลยเดช กรมอูทหารเรือ พบวา บรรยากาศองคกรกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลทางบวกสามารถรวมกันพยากรณ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอูทหารเรือ ในภาพรวมไดรอยละ 52.9 

ศศิวรรณ อินทรวงศ (2560) ไดศึกษาเรื่อง อิทธิพลระหวางการรับรูความสามารถในตนเอง การรับรูลักษณะงานท่ีตน
ปฏิบัติและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานท่ีมีตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุม พบวา การรับรู
ความสามารถในตนเองมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสามารถทำนายตัวแปรตามในการวิเคราะหไดรอยละ 
67.9 

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ พนักงานเจาหนาที่ซึ่งดำรงตำแหนงสายงานผูปฏิบัติ สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัดราชบุรี จำนวน 3,455 คน (สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดราชบุรี ,2563: ออนไลน) ไดขนาดของ
ตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power 3 (Erdfelder et al, 2007) โดยกำหนดขนาดอิทธิพลเทากับ 0.10 คาอำนาจทดสอบ 
(power test) เทากับ 0.95 จำนวนตัวแปรพยากรณเทากับ 4 ตัว สรุปไดขนาดตัวอยางเทากับ 191 ตัวอยาง และเพ่ือความ
สะดวกผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพ่ิมเพือ่เผื่อความคลาดเคลื่อนอีกราวรอยละ 5 จึงไดขนาดตัวอยางรวมทั้งสิ้น 200 คน โดยผูวิจัยได
เลือกวิธีการเก็บขอมูลโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากรและจำนวนตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย 

ที่มา (สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดราชบุรี, 2563: ออนไลน) 

อำเภอ ประชากร(คน) สัดสวน(รอยละ) ตัวอยาง(คน) 
เมืองราชบุรี 806 23.33 47 
จอมบึง 228 6.60 13 
สวนผึ้ง 157 4.54 9 
ดำเนินสะดวก 355 10.27 21 
บานโปง 697 20.17 40 
บางแพ 181 5.24 10 
โพธาราม 620 17.95 36 
ปากทอ 248 7.18 14 
วัดเพลง 87 2.52 5 
บานคา 76 2.20 4 

รวม 3,455  100.00 200
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6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย 7 ตอน 

            6.2.1 ขอมูลสวนบุคคล จำนวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน เปนคำถามปลายปดใหเลือกตอบ 

6.2.2 แบบวัดภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง แบงเปน 7 ดานคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ จำนวน 3 ขอ 
ดานการมีอิทธิพลตอผูอื่น จำนวน 3 ขอ ดานการพัฒนาผูอื่น จำนวน 3 ขอ ดานการเปนตัวเรงการเปลี่ยนแปลง จำนวน 3 ขอ 
ดานการบริหารจัดการความขัดแยง จำนวน 3 ขอ ดานการสรางพันธะความผูกพัน จำนวน 3 ขอ และดานการทำงานรวมกัน
เปนทีมและความรวมมือกัน จำนวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด  

6.2.3 แบบวัดการรับรูความสามารถในตนเอง แบงเปน 3 ดานคือ ดานระดับ จำนวน 3 ขอ ดานความเขมแข็ง 
จำนวน 3 ขอ และดานการเช่ือมโยงประสบการณ จำนวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

6.2.4 แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทำงาน แบงเปน 9 ดานคือ ดานผลตอบแทนท่ีเพียงพอ จำนวน 3 ขอ 
ดานความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 3 ขอ ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จำนวน 3 ขอ ดานความกาวหนาใน
ตำแหนงหนาที่ จำนวน 3 ขอ ดานความมั่นคงในอาชีพ จำนวน 3 ขอ ดานสังคมสัมพันธ จำนวน 3 ขอ ดานลักษณะการ
บริหารงาน จำนวน 3 ขอ ดานภาวะอิสระจากงาน จำนวน 2 ขอ และดานความภาคภูมิใจในองคการ จำนวน 3 ขอ เปนมาตร
วัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

6.2.5 แบบวัดบรรยากาศองคการ แบงเปน 6 ดานคือ ดานโครงสราง จำนวน 3 ขอ ดานมาตรฐาน จำนวน 3 ขอ 
ดานความรับผิดชอบ จำนวน 3 ขอ ดานการยอมรับและใหรางวัล จำนวน 3 ขอ ดานการสนับสนุน จำนวน 3 ขอ และดาน
ความผูกพันธตอองคการ จำนวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

6.2.6 แบบวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 4 ดานคือ ดานคุณภาพของงาน จำนวน 3 ขอ ดาปริมาณ
ผลงาน จำนวน 3 ขอ ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล จำนวน 3 ขอ และดานการพัฒนาการจัดการดานการบริหารงาน 
จำนวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

6.2.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคำถามปลายเปดใหเขียนตอบ 
6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนำเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
6.3.1 นำแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจำนวน 3 คนตรวจความเท่ียงตรง 

ของวัตถุประสงค  เน้ือหาและภาษาท่ีใช โดยเกณฑดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 (นพพร จันทรนำ
ชู,2563: 55) ซึ่งงานวิจัยนี้จำนวนคำถาม 87 ขอ ผานเกณฑ 86 ขอ มีคาอยูระหวาง 0.67-1.00 หลังจากน้ันนำขอเสนอแนะ
ของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคำถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคำถาม
วิจัย 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ 
ไปทำการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเช่ือมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม  โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลง มีคาเทากับ .932  การรับรูความสามารถของตนเอง มีคาเทากับ .876  คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีคาเทากับ 
.949 บรรยากาศองคการ คาเทากับ .949 และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน มีคาเทากับ .942 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความ
เชื่อม่ันอยูในระดับที่ยอมรับได  
 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 วิธีการเก็บขอมูล 
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     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ
ขอมูลจากบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี จำนวน 200 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 
6.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
6.6.1.การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ (%) แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
6.6.2.การวิเคราะหขอมูลระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏบิัติงานของบุคลากรสังกัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ใช คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ในเขตจังหวัดราชบุรีใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธแีบบข้ันตอน   
(stepwise) เพื่อทดสอบสมมติฐานแลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

7. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1.ผลการวิเคราะหตัวอยางพบวา  สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 78.50  อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ

37.00 รองลงมา 41-50 ป คิดเปนรอยละ 30.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69.50 รองลงมา ปริญญาโทหรือ
สูงกวา คิดเปนรอยละ 24.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.00 รองลงมา นอยกวา 15,000 
บาท คิดเปนรอยละ 26.00  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา 10-20 ป คิดเปน
รอยละ 38.50 

ระดับภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.80และ S.D.=0.60) การรับรูความสามารถของ
ตนเอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.05และ S.D.=0.49) คุณภาพชีวิตในการทำงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(X =3.76และ S.D.=0.53) และบรรยากาศองคการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.92และ S.D.=0.56) สวนประสิทธิผล
การปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.92และ S.D.=0.48)

กอนท่ีจะนำเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ ทดสอบขอกำหนดเบ้ืองตนที่สำคัญของสถิติอางอิงที่ใช ดังนี้ 
การทดสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยใชสถิติ คา VIF (variance inflation factors) ของตัว

แปรอิสระแตละตัวแทน ปญหาการรวมเสนพหุไมเกิดขึ้น โดยคา VIF ไมควรเกิน 10 (Belsley, 1991) ซึง่งานวิจัยนี้มีคา VIF อยู
ระหวาง 1.81-5.33 เปนไปตามเงื่อนไขขอกำหนด โดยผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ  

ลำดับการเขาสูสมการ R R2 
Adjusted 

R2 

R2 

Change 
b β t Sig 

คาคงท่ี 0.862
บรรยากาศองคการ (X4) 0.805 0.648 0.646 - 0.579 0.678 12.571** .000** 
การรับรูความสามารถ 
ของตนเอง (X2) 0.818 0.670 0.667 0.022 0.194 0. 196 3.632** .000** 

a = 0.862 (sig = 0.00)       S.E.est Y =    0.278         F= 199.93       Sig = 0.000   

* ระดับนยัสำคัญทางสถิติที่ .05 ** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01
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จากตารางท่ี 2 พบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลกรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดราชบุรี คือ บรรยากาศองคการ (X4) การรับรูความสามารถของตนเอง (X2) สามารถทำนายการผันแปรของประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีไดรอยละ 66.70 ซึ่งสามารถเขียนสมการในรูป
คะแนนดิบทำนายสามารถทำนายประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
ไดดังนี้ 

tot= 0.862 + 0.579 (X4) + 0.194(X2)  
สรุปเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  ไมเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน 

8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาบรรยากาศองคการ และกับรับรูความสามารถของตนเอง สงผลทางบวกตอประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดำรงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) ที่พบวา บรรยากาศองคกรกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวก สามารถ
รวมกันพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอูทหารเรือ ในภาพรวมไดรอยละ 52.9 

Carr (2003) พบวา การรับรูบรรยากาศในการทำงานในระดับความรูสึกและในระดับความเขาใจมีผลตอผลิตภาพในการ
ทำงานสวนบุคคลอยางมีนัยสำคัญ ศศิวรรณ อินทรวงศ (2560) พบวา การรับรูความสามารถในตนเองมีอิทธิพลตอ ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยสามารถทำนายตัวแปรตามในการวิเคราะหไดรอยละ 67.9 ซึ่งเปนไปไดวาบุคลากรสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคุนชินกับการปฏิบัติงานในหนาที่ประจำท่ีมีลักษณะการปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ และดานคาตอบแทนท่ีไม
เพียงพอ เม่ือเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษา ภาระหนาที่ที่บุคลากรตองรับผิดชอบ  จึงทำใหปจจัยภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง
และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ไมสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดราชบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนัญวรินทริ์  ศิริชุม (2560) ที่พบวา ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงไมสงผลตอผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนคร ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะของผูนำที่มีความตองการ
เปลี่ยนสภาพการทำงาน โดยใหผูรวมงานมีความมุงมั่นและพยายามที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ใหสูงขึ้น และมี
ศักยภาพมากข้ึน พงษสันติ์  ตันหยง (2560 ที่พบวา คุณภาพชีวิตในการทำงานสงผลทางตรงตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐาน 

9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
      9.1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะของ

บุคลากร โดยกำชับใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับตำแหนงของตน อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
    9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 

             9.2.1 ผูที่สนใจสามารถนำไปตอยอด ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง และ
คุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่ไมสงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น นำไปหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร 
ดวยการสัมภาษณเชิงลึก จะทำใหไดคำตอบที่แทจริงอันจะนำมาซึ่งการแกปญหาในการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดตรงประเด็น 

9.2.2 ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเห็น
เสนทางของความสัมพันธทีล่ึกซึ้งยิ่งข้ึน 
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แนวทางการเพิ่มอัตราการผลิตน้ํามันดิบแหลงน้ํามันฝาง จังหวัดเชียงใหม  

ดวยเทคนิคการผลิตน้ํามันข้ันตติยภูมิ 

ศักดิพันธุ ไตรภพ*, เอกประสิทธ์ิ พรมทณั  และ กองเกียรติ บูรณศรี 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ, กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

*ผูรับผิดชอบบทความ: bom_geol@hotmail.com

บทคัดยอ  

การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเทคนิคการผลิตนํ้ามันข้ันตติยภูมิดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อให

ไดแนวทางในการพิจารณาเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบข้ันตติยภูมิท่ีเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดย

ไดศึกษาจากคุณสมบัติของช้ันหินกักเก็บ คุณสมบัตินํ้ามันดิบแหลงนํ้ามันฝาง การวิเคราะหหาจุดคุมทุน/รวบรวมขอดี–ขอเสีย

ของเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบในข้ันตติยภูมิวิธีการตาง ๆ พรอมท้ังทําเกณฑการพิจารณา เพ่ือสังเคราะหแนวทางการผลิต

นํ้ามันดิบขั้นตติยภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดตอการพัฒนาแหลงน้ํามันฝางตอไป 

ผลการวิจัย สรุปวาเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบข้ันตติยภูมิดวยเทคนิคการใชสารเคมี โดยวิธีการอัดสารอาหารจุลินทรีย

แบบการอัดและสูบผลิตภายในหลุมผลิตเดียวกันเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมตอการเพ่ิมอัตราการผลิตนํ้ามันดิบของแหลง

นํ้ามันฝางมากท่ีสุด เน่ืองจากตนทุนการผลิตนอย สามารถติดตามผลไดอยางชัดเจน นอกจากน้ียังมีความเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบันท่ีราคานํ้ามันดิบตกตํ่า มีความผันผวนสูง รวมถึงการใชพลังงานทางเลือกท่ีเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ีแผนการ

พัฒนาผูวิจัยไดนําเสนอเปน 3 ระยะคือแผนระยะสั้นทดลองทุกแหลงนํ้ามันยอยภายในแหลงนํ้ามันฝาง แผนระยะกลางเพิ่ม

จํานวนหลุมในแหลงนํ้ามันยอยท่ีไดผลเปนที่นาพอใจ และแผนระยะยาวทําการพัฒนาควบคูกับการอัดนํ้า เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเปนแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเกิดประโยชนสงูสุด 

 

 

คําสําคัญ: แหลงนํ้ามันฝาง จุดคุมทุน เทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบ เทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบขั้นตติยภูมิ เทคนิคการใชสารเคมี 
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Abstract  

The Research on the analysis the crude oil production rate in Fang oil field, Chiang Mai Province 

with the technique of tertiary crude oil production. Its objective is to study the technique of crude oil 

production in the tertiary with different methodologies to find the suitable of oil field in Fang at Chiang Mai 

Province. This research is included the study of the properties of the entrapment layer, the properties of 

crude oil in Fang, the analysis of the break-even point, the advantage and disadvantage of the crude oil 

production technique in the tertiary and its suitable criteria for the production in Fang. 

The result is showed the technique of crude oil production technique in the tertiary with chemical 

techniques by compressed the microbial nutrition and pumped into the same oil wells. This methodology 

is most suitable for the incretion rate of crude oil production in Fang oil field. Its reason is the low cost of 

production, fast to process and be able to clearly follow up its result. Furthermore, it is also suitable with 

the current situation of the sharp drop in crude oil prices, high volatility, and the increase of the use of 

alternative energy. Apart from this, the researcher is also planned to present in 3 phases which are the 

short period of crude oil production in Fang oil field, next phase is to increase the number of oil wells and 

the long-term plan is to develop as well as compress water to be effectively and be sustainable with 

maximum benefits. 
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1. บทนํา

พลังงานเปนส่ิงจําเปนของมนุษยนับต้ังแตในอดีตตอเน่ืองมาจนถึงทุกวันน้ี แมในปจจุบันจะมีเทคโนโลยีท่ีสรางสรรค

พลังงานทางเลือกมากมาย แตพลังงานจากฟอสซิลยังคงเปนทรัพยากรสําคัญทางยุทธศาสตร นํ้ามันดิบหรือปโตรเลียมน้ัน  มี

ความสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม รวมถงึเปนความมั่นคงทางการทหารดวย ในประเทศไทยไดมี

การคนพบแหลงปโตรเลียมคร้ังแรกเม่ือกวารอยปกอน ท่ีบริเวณอาํเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม หรือท่ีรูจักกันในนาม “บอนํ้ามัน

ฝาง” (กรมการพลังงานทหาร, 2561) ตอมาภายหลังจึงมีการสํารวจปโตรเลียมแหลงอื่น ๆ ในประเทศ “แหลงนํ้ามันฝาง” เปน

นํ้ามันดิบฐานพาราฟน เม่ือทําการผลิตนํ้ามันดิบไปในระยะเวลาหน่ึง อัตราการผลิตนํ้ามันจะลดลงจนไมสามารถผลติไดตอไป 

เน่ืองจากแรงดันหลุมผลิตลดตํ่าลงและน้ํามันมีความหนืดสูง (สกุณณี บวรสมบัติ, 2561) จําเปนตองแสวงหาเทคโนโลยี หรือ

แนวทางในการเพิ่มอัตราการผลิตนํ้ามันดิบเพื่อดํารงสภาพของแหลงนํ้ามันฝางตอไป  

การจดัต้ังกรมการพลังงานทหาร เร่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2496 เมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกา การจัดวางระเบียบราชการ 

สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปจจุบัน แหลงนํ้ามันฝางน้ันอยูในการรับผิดชอบของศูนย

พัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม มีภารกิจในการพัฒนาปโตรเลียมในเขตภาคเหนือท้ังหมด ครอบคลุมพ้ืนที่รวม 6 ลุมแอง ครอบคลุม

พื้นท่ีประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตรเศษ ดังแสดงในภาพท่ี 1 ในปจจุบันดําเนินการดานปโตรเลียมเพียงพื้นท่ีลุมแองฝาง

เทาน้ัน (กรมการพลังงานทหาร, 2561) 

ภาพที่ 1  พ้ืนท่ีสัมปทานสํารวจปโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหารฯ 

ท่ีมา : พพิิธภัณฑและศูนยการเรียนรูดานปโตรเลียม [ออนไลน] http://www.npdc.mi.th (๒๕๖๑) 

เทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบ (Larry, 2015) แบงเปน 3 ขั้นหลักคือ การผลิตนํ้ามันข้ันปฐมภูมิ (Primary Recovery) การ

ผลิตนํ้ามันดิบโดยอาศัยพลังงานตามธรรมชาติเองหรือปมชวยสูบผลิต ขั้นน้ีสามารถผลิตนํ้ามันดิบไดประมาณรอยละ 15 ของ

นํ้ามันดิบในชั้นหินกักเก็บ การผลิตนํ้ามันข้ันทุติยภูมิ (Secondary Recovery) การอัดนํ้า/กาชลงไปเพื่อแทนท่ีของเหลวเดิมท่ี

ผลิตไปและกวาดนํ้ามันดิบมารวมบริเวณตองการรวมถงึรักษาแรงดันช้ันหิน ข้ันตอนนี้ผลิตน้ํามันดิบไดประมาณรอยละ 20–40 

ของนํ้ามันดิบในช้ันหินกักเก็บ และการผลิตนํ้ามันข้ันตติยภูมิ (Tertiary Recovery) หรือการผลตินํ้ามันข้ันสูง (Enhanced Oil 

Recovery) เปนการผลิตนํ้ามันดิบ โดยอาศัยเทคนิคอ่ืนมาชวยผลิตนํ้ามันดิบท่ียังคางอยู มีเทคนิคหลัก ๆ ประกอบดวย เทคนิค

การใชความรอน เทคนิคการใชสารเคมี เทคนิคการอัดกาซและเทคนิคใหม ข้ันน้ีสามารถผลิตไดประมาณรอยละ 60 ของ

นํ้ามันดิบในชั้นหินกักเก็บ 
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จากสถิติขอมูลการผลิตน้ํามันดิบของแหลงนํ้ามันฝางผลิตนํ้ามันดิบไปแลวมากกวา 15.7 ลานบารเรลมีแหลงผลิต

ภายในประมาณ 10 แหลง ปจจุบันอัตราการผลิตนํ้ามันดิบลดลง เน่ืองจากดําเนินการผลิตขั้นปฐมภูมิเพียงข้ันตอนเดียวมานาน

กวา 60 ป (กรมการพลงังานทหาร, 2561) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของการผลิตนํ้ามันดิบใหกับแหลงนํ้ามันฝางและเปนการ

ดํารงไวซ่ึงความม่ันคงทางพลังงานของทหารใหคงมีอยูตอไป จําเปนท่ีจะตองแสวงหาแนวทางผลิตนํ้ามันดิบในเทคนิคอ่ืนท่ีมี

ความเหมาะสมตอแหลงนํ้ามันฝางเพ่ิมเติมจากเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบแบบเดมิท่ีใชอยูในปจจุบัน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

เพ่ือศึกษาหาแนวทางการเพ่ิมอัตราการผลิตนํ้ามันดิบแหลงนํ้ามันฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาคณุสมบัติของ

ช้ันหินกักเก็บและคุณสมบัติน้ํามันดิบแหลงนํ้ามันฝาง เพื่อจัดทําเกณฑพิจารณาเทคนิคการผลิตนํ้ามันขั้นตติยภูมิท่ีเหมาะสมตอ

แหลงนํ้ามันฝาง เพ่ือใหไดแนวทางในการเลือกเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบท่ีมีความเหมาะสมตอการพัฒนาแหลงนํ้ามันฝางตอไป

ในอนาคต 

3. วิธีการวิจัย

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมขีั้นตอนดําเนินการดังน้ี 1. 

รวบรวมขอมูลจากเอกสารเก่ียวกับการผลิตนํ้ามันดิบขั้นตติยภูมิ ประกอบดวยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและงานวิจัยของตางประเทศ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) บทความวิชาการท้ังในและตางประเทศ (๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) 

ขอมูลจากกรมการพลังงานทหาร (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) รวมถึงหนังสือการผลิตนํ้ามันดิบข้ันตติยภูมิและจากเวบไซตท่ีเก่ียวของ 2. 

พจิารณาสมบัติช้ันหินกักเก็บ และสมบัตินํ้ามันดิบแหลงนํ้ามันฝางเพ่ือทําการบงบอกถึงวิธีการผลิตนํ้ามันดิบท่ีมีความเหมาะสม 

3. วิเคราะหจุดคุมทุน ซึ่งเปนการนําเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบในขั้นตติยภูมิวิธีการท่ีเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝางมาวิเคราะหหา

จุดคุมทุน และกําหนดตัวแปรควบคุมเพ่ือใหเปนรูปแบบเดียวกัน 4. จัดทําเกณฑการพิจารณาเทคนิคการผลิตนํ้ามันข้ันตติยภูมิ

ท่ีเหมาะสมตอแหลงนํ้ามันฝาง  โดยรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําตารางเกณฑการพิจารณา โดยเกณฑการพิจารณาประกอบดวย 

ระยะเวลา จุดคุมทุน มีเอกสารวิจัยรับรอง ความสะดวกในการจัดซื้อจัดหา ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และความสามารถใน

การนํากลับมาใชซ้ํา เพื่อใหไดวิธีการผลิตนํ้ามันดิบข้ันตติยภูมิท่ีมีความเหมาะสมตอแหลงนํ้ามันฝางมากท่ีสุด 

4. ผลการวิจัย

4.1 พิจารณาเลือกใชเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบ

        การผลิตนํ้ามันดิบข้ันปฐมภูมิและการผลิตน้ํามันดบิขั้นทุติยภูมิจะไมนํามาพิจารณา เน่ืองจากปจจุบันแหลงนํ้ามันฝาง

ไดผลิตน้ํามันดิบขั้นปฐมภูมอิยูแลว หากจะผลิตนํ้ามันดิบข้ันทุติยภูมิอาจไมมีความเหมาะสมเพียงพอ สาเหตุจากการท่ีแหลง

นํ้ามันฝางน้ันไดสูญเสียของเหลวและแรงดันไปมากเกินกวาจะสามารถทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น หรือหากทดแทนไดตอง

ใชระยะเวลานานและการลงทุนที่สูงมาก หากดําเนินการจริงอัตราการผลิตนํ้ามันดิบอาจเพิ่มขึ้นไดอีกรอยละ 4–6 เทาน้ัน 

(Kreangkrai Maneeintr, 2018) แตการผลิตนํ้ามันดิบข้ันตติยภูมิเปนแนวทางท่ีเหมาะสมกวา เน่ืองจากเห็นผลรวดเร็ว มีหลาย

เทคนิค สามารถประยุกตใชงานใหเหมาะสมและอาจเพิ่มอัตราการผลิตไดถึงรอยละ 60 (สิริวัต วิทูรกิจวานิช, 2558)  

 4.2 พิจารณาคุณสมบัติของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัตินํ้ามันดิบของแหลงนํ้ามันฝาง 

        จากการวิเคราะหตัวอยางเศษหิน (Cutting) แทงหิน (Core) และตัวอยางนํ้ามันดิบในแหลงนํ้ามันยอยสันทรายแหลง

นํ้ามันฝาง (Kreangkrai Maneeintr, 2018) พบวาคาความถวงจําเพาะของนํ้ามันดิบแหลงนํ้ามันฝาง มีขอจํากัดตอเทคนิคการ

ผลิตนํ้ามันดิบในข้ันตติยภูมิเทคนิคการใชความรอน เน่ืองจากคุณสมบัติของนํ้ามันดิบตองเปนแบบนํ้ามันดิบหนักหรือนํ้ามันดิบ

หนักมาก (Larry, 2015) ซึ่งประเภทนํ้ามันดิบตามความถวงจําเพาะ คาความถวงจําเพาะของน้ํามันดิบควรมีคานอยกวา 20 

องศาเอพีไอ โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัตินํ้ามันดิบของแหลงนํ้ามันฝาง 

การผลิตนํ้ามันดิบขั้นตติยภูมิเทคนิคท่ีมเีหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝาง สามารถนํามาพิจารณาวิเคราะหหาจุดคุมทุนได

มีดวยกัน 3 เทคนิค ในแตละเทคนิคจะทําการเลือกแบบวิธีการที่เหมาะสมมาเปนตัวแทน โดยจะพิจารณาจากวิธีการท่ีมีเอกสาร

การวิจัยมาแลวกอนหนาวามีความเหมาะสมกับแหลงน้ํามันฝาง โดยมีเทคนิคและวิธีการสรุปได ดังน้ี 

เทคนิคท่ี 1 การผลิตน้ํามันดิบข้ันตติยภูมิ เทคนิคการใชสารเคมีดวยวิธีการอัดสารอาหารใหจุลินทรีย เปนเทคนิคท่ีมี

ความเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝาง (ธนชัย เพ็ชรรัตน, 2562)  เน่ืองจากคุณสมบัติชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัตินํ้ามันดิบน้ันมี

ความเหมาะสม ประกอบกับงานวิจัยของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการวิจัยแหลงนํ้ามัน

ฝางและใหขอมลูสนับสนุนวาเทคนิคการใชสารเคมีวิธีการดังกลาวมีความเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝาง เน่ืองจากพบจุลินทรีย

ประจําถ่ิน (ในช้ันหินกักเก็บ) ชนิด “Bacillus Licheniformis” ซ่ึงจุลินทรียชนิดน้ีสามารถเจริญเติบโตไดดีเม่ือไดรับสารอาหาร

ท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถปลอยสารเคมชีีวภาพท่ีสงผลตอการเพิ่มอัตราการผลติได โดยสารอาหารจุลินทรีย ชนิดโมโนโซเดียม

ฟอสเฟส (NaH2PO4) และชนิดโพแทสเซียมไนเตรด (KNO3) มีความเหมาะสมกับจุลินทรียชนิดน้ี (สกุณณี บวรสมบัติ, 2561) 

เทคนิคท่ี 2  การผลิตนํ้ามันดิบข้ันตติยภูมิ เทคนิคการอัดกาซดวยวิธีการอัดกาซคารบอนไดออกไซค  เปนเทคนิคท่ีมี

ความเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝาง งานวิจยัภาควิชาเหมืองแรและปโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดนําขอมูลแหลงน้ํามันฝางไปเพ่ือทําการศึกษาและวิจัย พบวาเทคนิคการอัดกาซดังกลาว มีความเหมาะสมตอแหลงนํ้ามันฝาง 

เน่ืองจากไดทดลองโดยใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอร (Simulation) พบวาวธีิการการอัดกาซคารบอนไดออกไซค (CO2) ไดผล

ท่ีดีกับแหลงน้ํามนัฝาง (Kreangkrai Maneeintr, 2018) 

เทคนิคท่ี 3  การผลิตนํ้ามันดิบขั้นตติยภูมิ เทคโนโลยีใหมโดยเทคโนโลยี โนวาส พาสมาเพาส เทคโนโลยีใหมดังกลาว

เปนเทคโนโลยีท่ีมีความสะดวกตอการดําเนินงาน แทงอุปกรณสามารถนําไปใชงานตอไดอีกหลายหลุมผลิต เหมาะสําหรับแหลง

นํ้ามันดิบหลากหลายประเภท สอดคลองกับขอมูลจากบริษัทโนวาส (NOVAS Energy Services) บริษัทจากประเทศรัสเซียท่ี

ศึกษารวมกับมหาวิทยาลัย เซนตปเตอรเบริก ประเทศรัสเซีย มีการนําเสนอเทคโนโลยีใหมท่ีช่ือวา “เทคโนโลยี โนวาส พลาสมา

เพาส” (Novas Plasma-Pulse Technology) มีการใชงานมากกวา 150 หลุมผลิตในประเทศรัสเซีย จีน และคาซัคสถาน 

(NOVAS PLASMA-PULSE TECHNOLOGY, 2017) 

 4.3 การวิเคราะหหาจุดคุมทุน 
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เปรียบเทียบความคุมคาระหวางตนทุนการดําเนินการ และจุดคุมทุนของเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบในขั้นตติยภูมิท้ัง 3 

เทคนิค เพื่อใหเทคนิคท่ีเลือกมาพิจารณาจุดคุมทุนนั้น อยูในพ้ืนฐานควบคุมแบบเดียวกัน กําหนดตัวแปรควบคุมท่ีไวดังน้ี 

- วธิีการผลิตเปนแบบ การอัดและสูบผลิตในหลุมเดียวกัน (Huff and Puff) และใชเพียง 1 หลุม  

- อตัราการผลิตนํ้ามันดิบ เร่ิมตน 10 บารเรลตอวัน หลังจากดําเนินการแลวเสร็จ กําหนดไวท่ี 30 บารเรลตอวัน 

- อัตราการผลิตนํ้ามันดิบแบบคงท่ี อุปกรณท่ีมีอยูและสามารถนํามาประยุกตใชงานได จะไมนํามาคิดเปนตนทุน 

- คาใชจายในการผลิตนํ้ามันดิบและปรนนิบัตบิํารุงกําหนดไวท่ีราคา 388 บาท/บารเรล(แผนกผลิตปโตรเลียม, 2562) 

ผลการเปรียบเทียบสรุปไดวา เทคนิคการใชสารเคมีโดยวิธีการอัดสารอาหารจุลินทรียมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรมากท่ีสุด 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ตนทุนในการดําเนินการและระยะเวลาจุดคุมทุนเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบ 

 4.4 จัดทําเกณฑการพจิารณาเทคนิคการผลิตนํ้ามันข้ันตติยภูมิท่ีเหมาะสมตอแหลงนํ้ามันฝาง  

เม่ือทําการพิจารณาเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบขั้นตติยภูมิ ไดแก ระยะเวลาจุดคุมทุน ตนทุนในการดําเนินการ การมี

เอกสารทางวิชาการรับรอง ความสะดวกในการจัดซ้ือหรือจดัหา ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสามารถนํากลับมาใชซํ้าได

หรือไม ตามตารางเกณฑการพิจารณา ดังแสดงในตารางท่ี 3 เทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบท่ีเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝางท่ีสุดคือ 

“การผลิตนํ้ามันดิบข้ันตตยิภูมิ เทคนิคการใชสารเคมวิีธีการอัดสารอาหารจุลินทรีย” เน่ืองจากการลงทุนนอย ระยะคืนทุนเร็ว มี

งานวิจัยรองรับวาเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝาง และสารเคมีท่ีใชดําเนินการสามารถจัดซ้ือไดจากภายในประเทศ  

ตารางที่ 3 เกณฑการพิจารณาเทคนิคการผลตินํ้ามันข้ันตติยภูมิท่ีเหมาะสมตอแหลงนํ้ามันฝาง 
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เกณฑการใหคะแนน 3 คะแนน คือ เหมาะสมมาก/ไดผลดีมาก 2 คะแนน คือ เหมาะสม/ไดผลดี 

1 คะแนน คือ เหมาะสมพอใช 0 คะแนน คือ ไมมีความเหมาะสม 

5. สรุปผลการวิจัย

การผลิตนํ้ามันดิบในข้ันตติยภูมิเทคนิคการใชสารเคมีโดยวิธีการอัดสารอาหารจุลินทรียน้ันเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจาก

ใชตนทุนดําเนินการเพียง 341,371 บาท ระยะเวลาคืนทุนนอยท่ีสุดใชระยะเวลาเพียง 4 เดือน วิธีการมีความเหมาะสมกับแหลง

นํ้ามันฝางโดยมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมรองรับ รวมถึงสามารถจัดหาสารเคมีไดจากภายในประเทศ  

6. อภิปรายผลการวิจัย

การผลิตนํ้ามันดิบน้ัน มีเทคนิคการผลิตน้ํามันดิบอยู 3 ขั้นหลักไดแก ข้ันปฐมภูมิ ข้ันทุติยภูมิ และข้ันตติยภูมิ ตลอด

ระยะเวลากวา 60 ปท่ีผานมาแหลงนํ้ามันฝางดาํเนินการผลิตน้ํามันดิบเพียงข้ันปฐมภูมิเพียงข้ันเดียว รวมถึงผลิตนํ้ามันไปกวา 

15.7 ลานบารเรล สงผลใหแรงดันช้ันหินกักเก็บต่ําลงอัตราการผลิตนํ้ามันดิบลดลงอยางตอเน่ือง จําเปนตองแสวงหาเทคนิคการ

ผลิตนํ้ามันขั้นอ่ืนท่ีเหมาะสมเขามาประยุกตใชเพ่ือยืดอายุแหลงนํ้ามันฝางออกไป  

จากการพิจารณาคุณสมบัติของช้ันหินกักเก็บ คณุสมบัติน้ํามันดิบและขอมูลประกอบท่ัวไปของแหลงนํ้ามันฝาง เพื่อ

แสวงหาเทคนิคผลิตนํ้ามันดิบและแนวทางพัฒนาแหลงนํ้ามันฝางท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาความคุมคาในทางเศรษฐศาสตรดวย

เครื่องมือวิเคราะหจุดคุมทุนเพ่ือทราบถึงระยะเวลาและจํานวนงบประมาณในการลงทุน รวมถึงการพิจารณาเทคนิคท่ีสามารถ

ดําเนินการไดจริงท้ังความเหมาะสมทางเทคนิค การจัดซื้อจัดหาจัดหาท่ีสะดวก รวมถึงไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนปจจัย

รวมสําคัญในการพิจารณา และยังสามารถนําหลุมผลิตนํ้ามันดิบเกาที่ไมไดใชงานหรือทําการปดหลุมผลิตไปแลว เน่ืองจากไม

คุมคาเชิงพาณิชยใหสามารถกลับมาทําการผลิตนํ้ามันดิบใหมไดอีกคร้ัง ซึ่งนับวาเปนการนําทรัพยากรท่ีมีอยูแลวกลับมาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด จากการพิจารณาท้ังหมดแลวพบวาเทคนิคการผลิตนํ้ามันดิบท่ีมีความเหมาะสมกับแหลงนํ้ามันฝางมาก

ท่ีสุด คือ “การผลิตนํ้ามันดิบในข้ันตติยภูมิเทคนิคการใชสารเคมีโดยวิธีการอัดสารอาหารจุลินทรีย รูปแบบการอัดและสูบผลิต

ภายในหลุมเดียวกัน” 

7. ขอเสนอแนะ

ควรพิจารณาแผนการเพ่ิมอัตราการผลิตนํ้ามันดิบดวยการผลิตนํ้ามันดิบในขั้นตติยภูมิเทคนิคการใชสารเคมีวิธีการอัด

สารอาหารจุลินทรียแบบการอัดและสูบผลิตภายในหลุมเดยีวกันของแหลงนํ้ามันฝาง อยางเปนรูปธรรม ควรมีแบบแผนของการ

ดําเนินงาน และมีการทดลองในสถานท่ีจริงโดยแบงออกเปนระยะตาง ๆ  ดังน้ี 

แผนระยะส้ัน เริ่มทดลองอัดสารอาหารจุลิทรียในหลมุผลิตน้ํามันดิบเกาที่ไมไดใชงานแลว โดยทดลองอัดสารอาหาร

ดังกลาวในทุกแหลงผลิตนํ้ามันยอยท่ีมีราว 10 แหลง เพื่อเปนตัวแทนแหลงและติดตามขอมูลอัตราการผลิตนํ้ามันดิบวาประสบ

ความสําเร็จมากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาการดําเนินการตอไปในอนาคต 

แผนระยะกลาง คือการนําขอมูลท่ีรวบรวมมาจากแผนระยะส้ันมาดําเนินการเพื่อตอยอด และนําเทคนคิแบบเดียวกัน

เพ่ิมเติมภายในแหลงผลิตยอยท่ีประสบความสําเร็จ โดยเพ่ิมจํานวนของหลุมผลิตท่ีใชในการอัดสารอาหารจุลินทรียใหถี่มากข้ึน 

รวมถึงอาจพิจารณาอัดสารอาหารจุลินทรียในหลุมผลิตนํ้ามันดิบท่ีปจจุบันยังคงดําเนินการอยูดวย 

แผนระยะยาว ทําการพัฒนาแหลงผลิตโดยใชการอัดสารอาหารจุลิทรยีผสมกับน้ําในสัดสวนท่ีเหมาะสม อัดลงไปใน

แหลงผลิต เพ่ือเปนการทํางานควบคูกันระหวางการอัดนํ้าเพ่ือเพ่ิมแรงดันในชั้นหินกักเก็บ ขณะเดียวกันนํ้าและการเจริญเติบโต

ของจุลินทรียจะชวยสงเสริมในการพาหรือกวาดนํ้ามันดิบมายังบริเวณหลุมผลิตนํ้ามันดิบท่ีมีภายในแหลงนํ้ามันน้ัน 
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บทความปริทัศนสำหรับเทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับ 

เดช  ธรรมศิริ1*   
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บทคัดยอ  

ประเทศไทยมีประชากรจำนวนมากที่ทำงานอยูในภาคการเกษตร และมีผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดจำนวนมาก 

สินคาทางการเกษตรเหลานี้ไดถูกนำมาแปรรูปเปนอาหาร ทำใหประเทศไทยไดชื่อวาเปนครัวของโลก สำหรับการตรวจสอบ

ยอนกลับนั้นไดเปนเครื่องมือที่สำคัญในการรับประกันความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งวัตถุดิบทางการเกษตร ในบทความนี้จะ

นำเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ไมวาจะเปนการนำเอาเทคโนโลยี คิวอารโคด ,อาร

เอฟไอด ีหรือ บล็อกเชน มาใชในกระบวนการตรวจสอบยอนกลับ ท้ังนี้เทคนิคและแนวคิดใหม ๆ เหลานี้เปนโอกาสใหมในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความเขากันไดของระบบตรวจสอบยอนกลับในปจจุบัน 

คำสำคัญ: ระบบตรวจสอบยอนกลับ, คิวอารโคด,เอฟไอด,ีบล็อกเชน 
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Traceability System : Review 

Dech Thammasiri 1* 

1Business Computer Program Faculty of Management Science  

Nakhon Pathom Rajabhat University 

Abstract  

Thailand has a large population of people working in agriculture sector. There are many agricultural 

products released to the market. These agricultural products have been processed into food. Thailand is known 

as the kitchen of the world. Traceability system is an important tool in ensuring food safety and including 

agricultural raw materials. In this article, we will present a comprehensive literature review of new knowledge 

and technology of traceability system is the adoption of QR code, RFID or blockchain technology in the 

traceability process.  These new techniques and concepts provide new opportunities for enhancing the 

efficiency and compatibility of the present traceability systems. 

Keywords: Traceability System, QR-Code, RFID, Block chain 

1. บทนำ

  ผบูริโภคทั่วโลก ไดมีการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในผลิตภัณฑอาหาร และนำไปสูการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ 

(allata et.al., 2017) โดยผูบริโภคนั้น ไดใหความสำคัญกับความปลอดภัย, คุณภาพที่ดีของอาหาร และ ความยั่งยืนของ

ผลิตภัณฑอาหาร  เชนเดียวกันกับในสวนของภาคการเกษตรไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก สำหรับการตรวจสอบยอนกลับนั้น 

ไดกลายมาเปนเรื่องที่สำคัญในชวยไมกี่ปที่ผานมา มีการนำกฎหมายตรวจสอบยอนกลับมาใชในหลายประเทศ  (Thakur และ 

Donnelly, 2010) โดยในสหภาพยุโรปนั้น กฎหมายไดเริ่มในป 2005 มีรายการที่สำคัญที่เกี่ยวของดังเชน การตรวจสอบ

ยอนกลับ และการถอนผลิตภัณฑที่เปนอาหารอันตรายออกจากตลาด โดยที่กฎหมายของสหภาพยุโรปนั้น การตรวจสอบ

ยอนกลับหมายถึง “ความสามารถในการติดตามอาหารประเภทพืช หรือสัตว ที่จะนำไปใชสำหรับการบริโภค ทุกข้ันตอนตั้งแต

ขั้นตอนการผลิตการแปรรูปและการจำหนาย สำหรับประเทศจีน กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร ไดเริ่มใชในวันที่ 

28 กุมภาพันธ ป 2009 วาดวย "การบริหารความเสี่ยง เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูประกอบธุรกิจอาหารหรือหนวยงานสามารถ

ถอนหรือเรียกคืนผลิตภัณฑที่ระบุวาไมปลอดภัย " 

  สำหรับในประเทศไทยนั้น จากแนวโนมของผูบริโภคในปจจุบันที่หันมาใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความ

ปลอดภัยของอาหาร รวมถึงผูบริโภคในไทยไดใหความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดลอม  รวมถึงการที่ผูบริโภคตองการรับทราบ

ขอมูลของสินคา ทำใหผูผลิตตองปรับตัวใหเขากับความตองการของผูบริโภค  กระบวนการหนึ่งคือการพัฒนาระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับและติดตามวัตถุดิบจากการเกษตรทั้งพืชผัก ผลไมรวมถึงเนื้อสัตว (Traceability) โดยเปนระบบที่เช่ือมโยง

ขอมูลการผลิตในแตละชวงของหวงโซตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลสินคาไดตลอดกระบวนการ   ใน
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ระยะ 10 ปขางหนา ระบบตรวจสอบยอนกลับจะมีบทบาทในการสรางความนาเช่ือถือและชวยขยายโอกาสทางการตลาดสนิคา

ออรแกนิกของไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งคาดวามูลคาการผลิตสินคาออรแกนิกของไทยในชวงป 2563-2567 

เติบโตเฉลี่ย 6.5 % (CAGR) และจะเรงข้ึนในชวงป 2568-2572 ใหเติบโตเฉลี่ยที่ 8.7% (CAGR) จากการผลิตเชิงพาณิชยในวง

กวาง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2562)  ในขณะที่โอกาสการขยายตลาดในประเทศจะมุงเนนที่กลมุผักสดออรแกนิก ซึ่งสอดคลองกับ

การขยายตัวของธุรกิจรานอาหารสุขภาพ ธุรกิจบริการรานอาหาร และธุรกิจคาปลีกที่เนนการคัดสรรวัตถุดิบที่จะเปนผูเลน

สำคัญในการขับเคลื่อนตลาดในประเทศ 

2. บริบทของการตรวจสอบยอนกลับ

 Golan et al. (2004) ไดกลาวถึงคำจำกัดความของการตรวจสอบยอนกลับวาเปนสิ่งที่จำเปน เพราะระบบนั้นจะเปน

เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารที่มีความซับซอนและแตกตางกัน วามาจากแหลงใด มีขั้นตอนในการผลิต

อยางไร สำหรับมาตรฐานคุณภาพ ISO 8402 การตรวจสอบยอนกลับ จะหมายถึง ความสามารถในการติดตามประวัติ การใช

ประโยชน หรือ ตั ้งของเอนทิตีโดยวิธีการระบุตัวตนที่บันทึกไว  มาตรฐาน ISO 9000  มีการขยายคำจำกัดความเปน ''

ความสามารถในการติดตามประวัติแอปพลิเคชันหรือตำแหนงของสิ่งนั้น นอกจากนั้นยังระบุเพ่ิมเติมวาการตรวจสอบยอนกลับ

อาจอางถึงที่มาของวัสดุและชิ้นสวนการแปรรูปประวัติและการจัดจำหนายและที่ตั้งของผลิตภัณฑหลัง การจัดสง สำหรับใน

ตารางท่ี 1 นั้น จะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคำจัดกัดความของ ISO ในแตละหัวขอ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคำจัดกัดความของ ISO และขอกำหนดแตละรูปแบบ 

ขอกำหนดในหัวขอ การตรวจสอบยอนกลับ ติดตามอะไร ติดตามอยางไร 

ISO 8402 มีความสามารถในการติดตาม วัตถุสิ่งของ (entity) 

(ที่มา/ประวัต/ิที่ตั้ง) 

โดยวิธีการ 

บันทึกไวใน 

รหัสประจำตัวของ

วัตถุสิ่งของนั้น ๆ 

ISO 9000 มีความสามารถในการติดตาม วัตถุสิ่งของ 

(entity)ภายใตความ

สนใจ 

(ที่มา/ประวัต/ิที่ตั้ง) 

- 

EU Regulation 

(178/2002) 

มีความสามารถในการติดตาม 

และตรวจสอบ 

อาหาร 

(หรือสวนประกอบของ

อาหาร) 

- 

Olsen and 

Borit (2013) 

มีความสามารถในการเขาถึงของ

มูลใด ๆ หรือขอมูลทั้งหมด 

อาหาร โดยวิธีการ 

บันทึกไวใน 

รหัสประจำตัวของ

วัตถุสิ่งของนั้น ๆ 
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3. เทคโนโลยีที่นำมาประยุกตใช

3.1 บารโคด 

บารโคด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกวา “รหัสแทง” ประกอบดวยเสน สีขาวและสีดำวางเรียงกันเปนแนวดิ่ง เปน

รหัสที่สามารถเก็บขอมูลไดทั้งตัวเลขและตัวอักษร เพื่อไวใชสำหรับใหเครื่องคอมพิวเตอรอานขอมูลไดงายยิ่งขึ้น โดยจะมีตัว

อุปกรณที่เรียกวาเครื่องอานบารโคด เปนตัวสำหรับอาน(Barcode Scanner)  ขอดีของบารโคดคือ สามารถลดความผิดพลาด

จากการคียรหัส และสามารถอานขอมูลไดอยางรวดเร็ว บารโคดนั้นเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1950  ตอมาใน

ป  1975 กลุมประเทศยุโรปจัดตั ้งคณะกรรมการดานวิชาการเพื่อสรางระบบบารโคดเรียกวา EAN-European Article 

Numbering สมาคม EAN และระบบบารโคด EAN เริ่มเขามาในประเทศไทยเมื่อป ค.ศ. 1987  สำหรับโคดมาตรฐานสากล 

(Standard Code) เปนบารโคดที่เปนที่รูจัก และนิยมใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก ไดแก ระบบ EAN, ระบบ UPC, CODE 39, 

CODE 128 เปนตน สำหรับตัวอยาง รูปของบารโคด ดังเชน 

ภาพท่ี 1 รูปบารโคด 

3.2 คิวอารโคด (QR-Code) 

 รหัสคิวอาร (อังกฤษ: QR Code ยอจาก Quick Response Code) หรือ คิวอารโคด (วิกิพีเดีย, 2564) เปนเครื่องหมาย

การคาของบารโคดเมทริกซ (หรือบารโคดสองมิติ)  รหัสคิวอารมีมาตรฐานของหลักการเขารหัส 4 แบบ (ตัวเลข อักขระอักษร

เลข ไบต/เลขฐานสอง และคันจิ) สำหรับเก็บขอมูลดิบ รหัสคิวอารประกอบดวยมอดูลสีดำ (จุดสี่เหลี่ยม) จัดวางในกริดบนพ้ืน

หลังสีขาว ซึ่งสามารถอานไดดวยเครื่องมืออานภาพ (เชน กลองถายรูป เครื่องสแกน เปนตน) และประมวลผลดวยกระบวนการ

แกไขขอผิดพลาดรี้ด-โซโลมอน จนกระทั่งภาพถูกแปลความหมายอยางเหมาะสม และถอดออกมาจากรหัสที่นำเสนอเปนภาพ

ในแนวตั้งและแนวนอนจนไดขอมูลที่ตองการ  

ภาพท่ี 2 รหัสคิวอารเก็บขอมลูยูอารแอลของหนาเว็บมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
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3.3 อารเอฟไอด ี(RFID)  

 อารเอฟไอดี(RFID) ยอมาจาก Radio Frequency Identification เปนการระบุตัวตนอัตโนมัติและเปนการจัดเก็บขอมูล

ดวยคลื่นความถี่วิทยุ หรือ Automatic Identification and Data Capture (AIDC) และปอนขอมูลเหลานั้นเขาสูระบบ ซึ่ง

ประกอบดวย RFID Tag หรือ Smart Label, RFID Reader และตัวรับสัญญาณ RFID Tag จุดเดนของ RFID คือการอานขอมูล

จากแทก ไดหลาย ๆ แท็กแบบไมไรสัมผัสและสามารถอานไดแมในสภาพแวดลอมที่ทัศนวิสัยไมดี ทนตอความเปยกช้ืน 

แรงสั่นสะเทือน การกระแทก ปจจุบันไดมีการนำเอา RFID มาใชสำหรับติดตาม (Tracking) สินคา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ 

ภาพท่ี 3 แท็กอารเอฟไอด ี  

      อางอิง : https://aisdc.ais.co.th/blog/trend/rfid.html 

3.4 บล็อกเชน (Blockchain) 

 การเก็บขอมูลแบบนึงที่เก็บเปนสวนๆ และนำมารอยตอกันเรื่อยๆ เหมือนโซคลองกัน (Chain) โดยมีวิธีเขารหัสทาง

คอมพิวเตอรเพ่ือความปลอดภัย ที่ทำใหรวูาขอมูลถูกเก็บ ณ เวลาใด มีการแกไขหรือเปลา โดยขอมูลทั้งหมดจะสงและกระจาย

เก็บไวในคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีอยูในเครือขาย ดังนั้น ขอมูลที่ถูกเขียนลงไปแลว จึงมีความนาเช่ือถือเพราะทุกคนในเครือขาย

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงพรอมๆ กัน ถาใครอยากจะแกไขก็มีทางเดียวคือตองไปแกในเครื่องของทุกคนที่อยูในเครือขายนั้นๆ 

เทานั้น ซึ่งเปนไปไดยากมากเมื่อเครือขายนั้นๆ ใหญพอ ดังนั้น หากนำเอาบล็อกเชนมาประยุกตใชกับระบบตรวจสอบยอนกลับ 

โดยเก็บขอมูลวัตถุดิบที่ทุกคนมี การนำไปแปรรูปหรือสงตอในแตละขั้นตอน เขาไปในบล็อกแตละบล็อกตอกันไปเรื่อยๆ และ

กระจายไปใหทุกคนรับรู ก็ทำใหวัตถุดิบนั้นมีความโปรงใส ปลอดภัยจากการแกไขโดยคนใดคนหนึ่ง และที่สำคัญมีการกระจาย

ไปใหทุกคนแลว จึงลดความเส่ียงวาระบบจะลมพรอมกันทั้งหมดทำใหขอมูลที่ถูกเก็บไวหายไปไดดวย 

ตารางท่ี 2  เทคโนโลยีที่มีการนำมาประยุกตใชในกระบวนการตรวจสอบยอนกลับในปจจุบัน 

เทคนิคท่ีใช วัตถุประสงค ตัวอยางการประยุกตใช ขอสังเกต 

บารโคด(Bar code) ใชในการระบุวัตถุสิ่งของ เนื้อ (Fan et al., 

2019) 

-ราคาถูกเมื่อเทียบกับวิธีการ

อื่น ดังเชน RFID 

-มีความแมนยำและทำไดเร็ว 

แตยังเปนวิธีการท่ีตองใชคน 

-สวนใหญนิยมใชเครื่องอาน 
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เทคนิคท่ีใช วัตถุประสงค ตัวอยางการประยุกตใช ขอสังเกต 

คิวอารโคด(QR code) ใชในการระบุวัตถุสิ่งของ ส มโอ  (สมพล  และคณะ , 

2561) ผล ิตภ ัณฑ อาหาร 

(Senk et al., 2013) 

บรรจุภัณฑอาหารเกษตร

แ บ บ โ ค ง  (Qian 

et.al.,2021) 

-ราคาถูกเมื่อเทียบกับวิธีการ

อื่น ดังเชน RFID 

-ใชอุปกรณมือถือในการอาน

ขอมูลได 

-เก็บขอมูลไดมากกวา Bar 

code 

อารเอฟไอด(ีRadio 

frequency Identification 

: RFID) 

ใชในการระบุวัตถุสิ่งของ ปศ ุส ัตว , อาหาร เกษตร , 

เบเกอรี,่ อาหารประมง ( 
Costa et al., 2013) 

อาหารที่เนาเสียงาย (Alfian 

et. al., 2020) 

-สามารถอานขอมูลได ใน

ระยะใกล มีความแมนยำสูง

และมีความรวดเร็ว 

-ตองมีระบบเชื่อมตอสำหรับ

เก็บขอมูล 

-ใชเวลานอย ลดแรงการใช

แรงงานคน 

-ตองลงทุนสูง และมีความ

ซับซอนมากกวาการใช bar 

code  

เอ็นเอฟซี(Near Field 

Communication 

: NFC) 

ใชในการระบุวัตถุสิ่งของ ผัก (Mainetti, Patrono, 

Stefanizzi, & 

Vergallo, 2013) 

-เก็บขอมูลไดมากกวา Bar 

code  

- ใ ช ก า ร ส ง ข อม ู ล ผ า น

เครือขายไรสาย 

-ไมจำเปนตองมีระบบตรง

กลาง(middleware) 

การแลกเปลี่ยนขอมลูผาน

อิเล็กทรอนิกส Electronic 

data Interchange : EDI) 

เปนบูรณาการขอมูล (Data 

Integration) 

ถั่วเหลือง  (Thakur & 

Donnelly, 2010) 

-ใชสำหรับการแลกเปลี ่ยน

ขอมูลระหวางกัน 

-จำเป นต องม ีการแปลง

ข อม ูล ให อย ู ในร ู ปแบบ

มาตรฐาน ดังเชน เอ็กเอ็ม

แอล(XML) หรือ EDIFACT 
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เทคนิคท่ีใช วัตถุประสงค ตัวอยางการประยุกตใช ขอสังเกต 

อินเทอรเนต็ของสรรพสิ่ง

(Internet of things :IoT) 

เปนบูรณาการขอมูล (Data 

Integration) 

เนื้อ (Chen, 2017) -ตัวอุปกรณเชื่อมตอกันผาน

ระบบเครือขาย 

-สามารถตรวจจับขอมูลได

แบบอ ัต โนม ัตและม ีการ

ควบคุมแบบชาญฉลาด 

บล็อกเชน (Blockchain) เปนบูรณาการขอมูล (Data 

Integration) 

ถั่วเหลือง (Salah, 

Nizamuddin, 

Jayaraman, & 

Omar, 2019) 

อาหารในภัตคาร (George 

et. al., 2019) 

-ใช การกระจายการ เ ก็บ

ขอมูล 

-มีความปลอดภัยสูงมาก 

-สามารถลดความเสี่ยงของ

การปลอมแปลงขอมูล 

4. กระบวนการตรวจสอบยอนกลับ

  ในกระบวนการตรวจสอบยอนกลับนั้นสามารถนำไปประยุกตใชในการตรวจสอบวัตถุดิบ ตั้งแตตนน้ำ ไดแกในสวนของ

วัตถุดิบที่มาจากผูผลิตซึ่งไดแกเกษตรกร ผานโรงงานแปรรูป คลังสินคา รานสะดวกซื้อ จนถึงผูบริโภค ดังภาพท่ี 4  

ภาพท่ี 4 การประยุกตใชงานระบบตรวจสอบยอนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร   

 ทำใหสามารถทราบถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบ รวมถึงกระบวนการข้ันตอนตาง ๆ หากผลิตภัณฑมีปญหาสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับไปยังแหลงท่ีมาไดอีกดวย สำหรับเกษตรกรนั้นสามารถใชระบบตรวจสอบยอนกลับเพื่อยืนยันถึงแหลงท่ีมาของวัตถดุบิ 
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การบวนการผลิต ชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค อีกทั้งกระบวนการดังกลาวยังสามารถชวยยกระดับราคาผลผลิตทาง

การเกษตรไดอีกทางหนึ่งดวย 

5. สรุป

ระบบตรวจสอบยอนกลับจะเขามามีบทบาทสำคัญในอนาคตเพราะแตละประเทศจะมีมาตรฐานรองรับในการที่จะตองให

สามารถสืบคนหาแหลงท่ีมาของอาหารได หากตองการสงออกวัตถุดิบออกไปยังตางประเทศจำเปนอยางย่ิงที่ตองมีระบบตรงสวนน้ี

มารองรับ อีกทั้งยังเปนการสรางความม่ันใจใหแกผบูริโภคในการเขาถึงขอมูลสินคาที่เฉพาะเจาะจงและสรางความมั่นใจดานความ

ปลอดภัยของอาหารได โดยเฉพาะกลุมสินคาออรแกนิกที่มีศักยภาพในการใชระบบตรวจสอบยอนกลับเพ่ือตอยอดและขยายโอกาส

ทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ ทำใหมีโอกาสในการขายสินคาไดมีมูลคาที่สูงข้ึน สงผลใหเกิดความย่ังยืนตออาชีพเกษตรกรใน

ประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสโตร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดวางผังคลังโตร การกำหนดตำแหนงการจัดเก็บสินคาที่ชัดเจน และทำใหพนักงานสามารถหาสินคา
ภายในคลังไดรวดเร็วยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการทำงานภายในคลังและพบปญหาดานการจัดการ
เวลาในการหาสินคา โดยพบวาเมื่อพนักงานประจำลางานพนักงานที่มาปฏิบัติการแทนน้ันไมสามารถปฏิบัติงานแทนได ผูวิจัย
จึงไดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาในการจัดเก็บและการใชเวลาในการคนหาสินคา จากนั้นจัดทำแผนผังการจัดวางสินคา
คลังสโตรโดยนำโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลมาใชเก็บรวบรวมขอมูลรหัสสินคาภายในคลังสโตรเพื่อเปนเครื่องมือในการ
คนหาสินคา และใชทฤษฏีการควบคุมดวยการมองเห็น โดยไดจัดทำปายสัญลักษณติดบอกตำแหนงของสินคาและจัดทำปาย
รหัสสินคาใหมที่งายตอการมองเห็น เพื่อใหสามารถหาสินคาไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน ภายหลังการปรับปรุงพบวา สามารถลด
ระยะเวลาที่พนักงานใชในการคนหาสินคาภายในคลังสโตร โดยกอนการปรับปรุงใชเวลาโดยเฉลี่ย 11 นาที 37 วินาที และ
ภายหลังการปรับปรุงใชเวลาการคนหาสินคาเหลือเพียง 6 นาที 52 วินาที ดังนั้น สามารถลดเวลาการคนหาสินคาภายใน
คลังสโตรลงไปได 4 นาที 45 วินาที และประสิทธิภาพการดำเนินงานท่ีรวดเรว็ข้ึนคิดเปน 40.89% รวมทั้ง เมื่อพนักงานประจำ
ลางานพนักงานท่ีมาปฏิบัติการแทนสามารถทำงานแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ: การจัดการคลังสินคา แผนผังคลังสินคา ควบคุมดวยการมองเห็น 
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Abstract 

This research aim to increasing efficiency of the store warehouse department by improve the 

layout of the warehouse and help warehouse staff to fine the inventory in the warehouse more quickly. 

This research studied the information about staff workings time and found problem in time management 

in finding the inventory. The researcher analyzes the cause of storage problems and time spent for finding 

the inventory. Next, create a store layout map by using Microsoft Excel to collect inventory code 

information and using visual control by create the symbol indicating the location of the inventory and 

code label that are easy to see. Before the improvement, staffs spent time of 11 minutes and 37 seconds 

while After improving can reduce the time to 6 minutes and 52 seconds. Therefore the average operating 

time is reduced by 40.89% which results increased work efficiency 

Keywords: Warehouse management, Warehouse layout, Visual control 

1. บทนำ
เนื่องดวยการดำเนินธุรกิจในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรธุรกิจขนาดเล็ก หรือเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ หนวยงาน

แผนกคลังสโตร ถือเปนหนวยงานหลักหนวยงานหนึ่งที่มีความสำคัญโดยมีหนาที่ในการจัดเก็บสินคา ไมวาจะเปนสินคา
ประเภทพรอมใชงาน หรือแมกระทั่งอุปกรณที่เปนเครื่องมือที่ใชในการบำรุงรักษาหรือใชในการผลิต ซึ่งอุปกรณทั้งหมดนีไ้ดมี
การดำเนินการจัดซื้อมาจากหลายแหลงไมวาจะเปนการจัดซื้อจากภายในประเทศ หรือนำเขาสินคามาจากตางประเทศ  ซึ่ง
คลังสโตรจะทำการจัดเก็บและรักษาจนกระทั่งถึงขั้นตอนการจายสินคาตางๆ ไปใหหนวยงานฝายผลิตหรือหนวยงานอื่นๆ 
ตอไป ประโยชนของการมีคลังสโตรภายในองคกรจะชวยลดความเสี่ยงจากความผันแปรของอุปสงคและอุปทาน ทั้งนี้ ในการ
บริหารคลังสโตรอันดับแรกผูปฏิบัติงานจะตองมีเขาใจในตัวของสินคาแตละชนิดที่ทำการจัดเก็บในคลังเพื่อใหสามารถจัดเรียง
สินคาไดอยางเหมาะสม ไมทำใหเกิดความเสียหายในระหวางการเก็บรักษา การวางสินคา ตามประเภท หรือหมวดหมูให
เรียบรอย โดยเปนการกำหนดวิธีการบริหารการจัดคลังสโตร รวมทั้งเปนแนวทางในการกำหนดกลยุทธในการจัดเก็บสินคา 
สำหรับบริษัท เอบีซี จำกัด เปนบริษัทผูผลิตสินคาจากการแปรรปูแปงมันสำปะหลังดวยเอนไซมใหกลายเปนน้ำเช่ือมชนิดตางๆ 
เชน น้ำเชื่อมกลูโคส น้ำเชื่อมมอลโทส น้ำเช่ือมฟรักโทสและอื่นๆ ดวยเหตุนี้ ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดทำงานวิจัย
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เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสโตร กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด เพื่อมุงเนนใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
แผนกคลังสโตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดเวลาที่เสียไปกับกิจกรรมท่ีไมไดสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร รวมถึงการจัดทำ
แผนการดำเนินงานท่ีเปนระบบใหกับแผนกคลังโตร 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อลดระยะเวลาในการหาสินคาของเจาหนาท่ีภายในพ้ืนที่คลังสโตร 
2.2 เพื่อจัดระเบียบการจัดวางสินคาและระบุตำแหนงของสินคาภายในคลังสโตรใหชัดเจน 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 ทำใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นของการจัดพื้นที่ตำแหนงการจัดวางสินคาภายในคลังสโตร 

 3.2 สามารถลดระยะเวลาในการคนหาสินคา และจัดเก็บสินคา ทำใหลดความผิดพลาดในการทำงาน 
3.3 รูแนวทางในการจัดวางผังการจัดเก็บสินคาภายในคลังสโตรที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1 ประชากร พนักงานแผนกคลังสินคาและจัดสง บริษัท เอบีซี จำกัด รวมทั้งสิ้น 12 คน 

4.2 กลุมตัวอยาง พนักงานแผนกคลังสินคาและจัดสง จำนวน 4 คน ไดแก ผูจัดการแผนกคลังสินคาและจัดสง 
หัวหนาคลังสินคาและจัดสง หัวหนางานคลังสโตร และเจาหนาที่คลังสโตร  
5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ใชแนวคิดการปรับปรุงคลังสินคา (Warehouse Layout) ทฤษฏีการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) ใน
การแกไขปญหาการวิจัย 
6. การรวบรวมขอมูล

6.1 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เปนขอมูลไดจากการสัมภาษณ หัวหนาคลังสินคาและจัดสง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรงของบริษัท และการ

สังเกตการณการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังสโตร ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่คลังสโตร และผูที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลและสังเกตการณเกี่ยวกับปญหา ที่เกิดขึ้นในคลังสโตร โดยทำการจัดเก็บรวบรวมขอมูล ในการ
หาสินคาในคลังสโตร   เพื่อใหทราบถึงตำแหนงของการจัดวางสินคาในคลังสโตร  

6.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เปนขอมูลที่ไดจากการคนควาขอมูลจากฐานขอมูลของบริษัทกรณีศึกษา เชน ขอมูลสินคา ปริมาณการนำเขา 

ปริมาณการเบิกสินคาออกจากคลัง ระบบบารโคดสินคา เปนตน 
7. การวิเคราะหปญหาการวิจัย

จากที่ผูวิจัยไดปฏิบัติงานอยูในคลังสโตร บริษัท เอบีซี จำกัด ไดพบปญหาในการทำงานและนำมาวิเคราะหโดยใช
แผนผังกางปลา ดังนี ้โดยจากการวิเคราะหปญหานั้น มีสาเหตุหลัก 3 ดาน ดังน้ี 

7.1 ดานการจัดการ 
7.1.1 ขาดการจัดเรียงแบบเปนระบบ เนื่องจากไมมีการจัดวางสินคาท่ีดี ทำใหไมรูตำแหนงของสินคาสงผล

ใหไมมีความสะดวกในการหยิบหาสินคา ไมมีการจัดท่ีเปนระบบและไมมีการบันทึกจัดทำแผนผังวาสินคาอยูตำแหนงใด ทำให
ยากตอการคนหาสินคา 

7.1.2 ไมมีการนำระบบสารสนเทศเขามาบริหารจัดการ คลังสโตรยังขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถ
นำมาชวยในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือลดระยะเวลาในการทำงานท่ีสั้นลง 

7.1.3 ใชเวลาในการหาสินคานาน ปจจุบันพนักงานยังใชเวลาในการหาสินคานาน เนื่องจากมีสินคาหลาย
รหัสไมทราบตำแหนงของสินคาท่ีชัดเจน เมื่อมีพนักงานมาเบิกของทำใหตองเสียเวลาในหาสินคา 
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7.2 ดานการจัดเก็บ 
7.2.1 จัดเก็บสินคาไมเปนระเบียบ โดยปจจุบันสินคามีการจัดเรียงเปนหมวดหมูสินคา แตไมไดทำการวาง

โดยเรียงตามลำดับของรหัสสินคาทำใหเกิดการปะปนกันและยากตอการคนหา 

ภาพท่ี 1 ช้ันวางสินคาในคลังสโตรในปจจุบัน 
7.2.2 ไมมีสัญลักษณติดบอกแตละชั้นวางสินคา ทำใหยากตอการมองเห็นเนื่องจากไมมีปายสัญลักษณติด

บอกตำแหนงของสินคา ซึ่งภายในคลังสโตรจะแบงออกเปน 3 หองเมื่อไมมีปายสัญลักษณบอกจะทำใหไมทราบวาสินคาที่
ตองการคนหาอยูที่ใด ทำใหเสียเวลาในการหาเปนอยางมาก 

ภาพท่ี 2 การจัดเก็บสินคาในคลังสโตร 
7.3 ดานพนักงาน 

7.3.1 ปจจุบันพนักงานที่ประจำคลังสโตรมีเพียงคนเดียว เมื่อเกิดกรณีการลางาน พนักงานที่มาปฏิบัติ
หนาท่ีแทนไมสามารถรูตำแหนงของสินคาท่ีชัดเจน ทำใหตองใชเวลานานในการหาสินคา 

7.3.2 พนักงานไมมีความชำนาญ ทำใหใชเวลาในการหาสินคานาน เนื่องจากคลังสโตรมีสินคาท่ีจดัเรียงอยู
หลายรหัสสินคา ทำใหพนักงานเกิดการสบัสนวาสินคารหัสที่ตองการคนหาอยูในตำแหนงใด 

ภาพท่ี 3 เจาหนาท่ีคนหาและหยิบสินคาในคลังสโตร 
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8. ผลการวิจัย
8.1 การจัดหมวดหมูสินคาในคลังสโตร 
จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับคลังสโตรและการจัดวางตำแหนงของสินคาภายในคลัง สามารถสรุปการจัดวางสินคาแต

ละช้ันวางสินคาโดยจัดสรรตามหมวดของสินคาท่ีมีการจัดเก็บในคลังสโตร ไดตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประเภทสินคาและการระบุรหัสช้ันวางสินคา 

การจัดเรียงสินคา 
ชั้นวางรหัสสินคา ประเภท 

A อุปกรณไอที 
B อุปกรณของใชสำหรับชาง, แผนฟลเตอรกรองคารบอน 
C ระบบลม, เครน, คอมเพลสเซอรแอร, ปมลม, อุปกรณคอลโทรล 
D อุปกรณสำนักงาน, เครื่องเขียน 
E อุปกรณไฟฟาสำหรับใชในสำนักงาน เชน ปริ้นเตอร เครื่องสแกนเอกสาร แฟกซ 
F อุปกรณไฟฟาสำหรับใชในงานผลติ เชน หัวปลั๊กจายไฟ เครื่องวัดแรงดัน  
G เสื้อพนักงาน, หมวกพนักงาน, เสือ้กาวน, รองเทาพนักงาน 
H อุปกรณทอพีวีซ,ี วาลวทั้งหมด, ลกูปนท้ังหมด 
I อะไหรเครื่องสเปรยดราย, สตรีมแท็ป 
J อุปกรณซอม, เพชเชอรเกจ 
K อุปกรณพารทเกียรมอเตอร 
L ของใชเบ็ดเตล็ด 

8.2 การนำโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล มาใชในการคนหาสินคาในคลังสโตร 
การคนหาสินคาโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล เปนการบันทึกขอมูลของสินคาในแตละชั้นดวย โดย

การใสขอมูลของแตละชองเก็บสินคาของช้ันวางสินคา เพื่อชวยใหเกิดความสะดวกในการคนหาสินคา และชวยลดระยะเวลาใน
การคนหาสินคาในคลังสโตร มีการจัดการอยางเปนระบบมากขึ้น โดยมีวิธีการเร่ิมจากการเบิกสินคามาที่คลังสโตร ดังนี้ 

8.2.1 พนักงานแตละแผนกจะทำรายการเบิกสินคาผานระบบ ERP (กรณีที่ตองการเบิกสินคานอกเวลา
งาน จะตองทำรายการในระบบ และพิมพใบเบิกมาสงไวที่คลังสโตร) จากนั้นเจาหนาที่ประจำคลังสโตร จะทำการเปดระบบ 
ERP เพื่อดูรายการขอเบิกสินคาแตละรายการในใบเบิก 

ภาพท่ี 4 ใบเบิกสินคาจากระบบ ERP 
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8.2.2 เปดโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลท่ีจัดทำแผนผังการจัดวางสินคาในคลังสโตรแลวนำรหัสของสินคา
มาใสในชองคนหา เมื่อใสรหัสแลว กด ‘Enter’ ก็จะขึ้นตำแหนงของสินคาไดอยางชัดเจนและผูที่มาปฏิบัติหนาที่แทนสามารถ
ทำงานไดสะดวกรวดเร็วมากข้ึนเมื่อใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลชวยในการคนหาสินคา 

ภาพท่ี 5 หนาโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลท่ีจดัทำแผนผังการจัดวางสินคา 
บนแถบเครื่องมือจะระบุตำแหนงของสินคาชนิดนั้นวาอยูในชั้นวางสินคารหัสใด อยูในตำแหนงไหน 

นั้นจะแสดงผลอยูบนหนาจอและจะมีเสนสีเขียววงลอมรอบอยูที่รหัสของสินคา เชน รหัส MS063 อยูในช้ัน L204 ( L204 คือ 
Rack L ช้ันท่ี 2 แถวที่ 4) 

ภาพท่ี 6 หนาจอแสดงผลการคนหาสินคาจากรหสัสินคา 
8.3 แกปญหาโดยใชทฤษฎีการควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) 
ภายในคลังสโตรแบงออกเปน 3 หอง โดยแตละหองจะมีช้ันวางสินคาแตในทุกช้ันวางยังไมมีปายสัญลกัษณติดบอก

แตละช้ันวางสินคา และหนาหองจัดเก็บน้ันไมมีปายติดบอกหนาหองโดยหองเล็กจะมีแค Rack A หองกลางมี Rack B-F และ
หองใหญมี Rack G-L ผูวิจัยจึงไดจัดทำปายสัญลักษณตดิบอกหนาหองและติดปายสญัลักษณบอกตำแหนงแตละชั้นวางสินคา 
โดยปายรหสัสินคาใหมสามารถเหน็ชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม ติดปายบอกจุดวางสินคา ปายจดุวางทอ ปายจุดวางสายพาน เพื่อ
เพิ่มการมองเห็นในการทำงาน และจัดเรียงสินคาไดถูกตองตามหมวดหมูตามรหสัสินคา  

ภาพท่ี 7 แผนผังช้ันวางสินคาคลังสโตร 
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ภาพท่ี 8 ปายระบุตำแหนงช้ันวางสินคาและหนาหองจัดเก็บสินคา 
9. สรุปผลการวิจัย

ผูวิจัยไดจัดทำแผนผังการจัดวางสินคาท่ีจัดเก็บภายในคลังสโตรในโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล เพื่อใชในการคนหา
สินคา โดยการคนหาในโปรแกรมชวยใหเจาหนาแผนกคลังสโตรทราบตำแหนงของสินคาไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว และไดนำ
แผนปายสัญลักษณ Rack A-L มาติดในแตละชั้นวางสินคาและติดปายบอกจุดวางสินคา ปายจุดวางทอ ปายจุดวางสายพาน 
เพื่อเพ่ิมการมองเห็นในการทำงาน โดยใชการทดลองจำนวน 20 ใบเบิก การเปรียบเทียบผลกอน-หลังการปรับปรุงไดดังนี้ 
ตารางที่ 2 ผลการจับเวลากอนการปรับปรุง 

การดำเนินงาน ระยะเวลาท่ีใช 
1. การแจงใบเบิกในระบบ ERP 1 นาท ี
2. ดูรายการเบิก (รหสัสินคา ช่ือสนิคา และจำนวนของสินคาท่ีตองการเบิก) 1 นาที 14 วินาที 
3. เดินหาสินคาภายในคลังสโตร 8 นาที 25 วินาที 
4. นับจำนวนของสินคาใหครบตามใบเบิก 14 วินาที 
5. นำสินคามาวางท่ีจุดสงสินคา 24 วินาที 
6. ตรวจเช็คสินคา 20 วินาที 

รวมเวลาท่ีดำเนินงาน / ใบเบิก 11 นาที 37 วินาที 

ตารางที ่3  ผลการจับเวลาหลังการปรับปรุง 
การดำเนินงาน ระยะเวลาท่ีใช 

1. การแจงใบเบิกในระบบ ERP 1 นาท ี
2. ดูรายการเบิก (รหสัสินคา ช่ือสนิคา และจำนวนของสินคาท่ีตองการเบิก) 1 นาที 14 วินาที 
3. กรอกรหัสสินคาลงในโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล 19 วินาที 
3. เดินหาสินคาภายในคลังสโตร 3 นาที 21 วินาที 
4. นับจำนวนของสินคาใหครบตามใบเบิก 14 วินาที 
5. นำสินคามาวางท่ีจุดสงสินคา 24 วินาที 
6. ตรวจเช็คสินคา 20 วินาที 

รวมเวลาท่ีดำเนินงาน / ใบเบิก 6 นาที 52 วินาที 
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จากการทดลองจับเวลาการเดินหาสินคาตามรหัสและชื่อของสินคาภายในคลังสโตร พบวา ภายหลังการปรับปรุง
พนักงานคลังสโตรใชเวลาในการปฏิบัติงานการเบิกสินคาตอ 1 ใบเบิก โดยใชเวลาทั้งหมด 6 นาที 52 วินาที จากเดิมใชเวลา 
11 นาที 37 วินาที สามารถลดระยะเวลาไปได 4 นาที 45 วินาที และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่รวดเร็วขึ ้นคิดเปน 
40.89% 
10. บทสรุป

งานวิจัยนี้มีจุดมุ งหมายเพื ่อศึกษารูปแบบการจัดเก็บสินคาภายในคลังสโตร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำงานภายในคลังสโตร โดยมีวัตถุประสงคใหหนักงานคลังสโตรทราบถึงตำแหนงการจัดเก็บของสินคาที่ชัดเจน 
และชวยลดระยะเวลาในการหาสินคา รวมทั้งใหเจาหนาที่มาปฏิบัติการแทนสามารถทำงานแทนเจาหนาที่ประจำได ซึ่ง
หลังจากผูทำวิจัยไดทำการปรับปรุงโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลในการจัดทำแผนผังการจัดวางสินคาในคลังสโตร และ
นำแผนปายสัญลักษณ Rack A-L มาติดในแตละชั้นวางสินคา  รวมถึงปายบอกจุดวางสินคา ปายจุดวางทอ ปายจุดวาง
สายพาน เพื่อเพ่ิมการมองเห็นในการทำงาน ภายหลังการปรับปรุงผูวิจัยไดทำการจับเวลาการเดินหาสินคาตามรหัสและช่ือของ
สินคา พบวาตองใชเวลาในการปฏิบัติงานการเบิกสินคาตอ 1 ใบเบิก ใชเวลาทั้งหมด 6 นาที 52 วินาที ซึ่งเปนผลทำใหเกิด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้ลดลงถึง 4 นาที 45 วินาที หรือคิดเปนเวลาเฉลี่ยในการปฏิบัติงานตอ 1 ใบเบิกสินคา
ลดลง 40.89% เปนผลทำใหประสิทธิภาพในการทำงานรวดเร็วยิ่งข้ึน และเมื่อพนักงานประจำลางานพนักงานที่มาปฏิบัติการ
แทนสามารทำงานแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

The research aims were to; 1) development of electronic travel guidebook for Koh Lad E-Tan, 

Nakhon Pathom Province and 2) measure the efficiency of electronic travel guidebook for Koh Lad E-Tan, 

Nakhon Pathom Province. This research was a qualitative research. The research sample group of key 

informants were divided into 2 groups; community leaders and local scholars of 10 people, and the 

general public of 30 people by purposive sampling. It uses structured interviews and questionnaires to 

measure performance. The qualitative data were analyzed using content analysis and the quantitative 

data was analyzed using descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard 

deviation. 

The results of the research were as follows; 1) The development of the electronic book consisted 

of 4 chapters, including general information in Koh Lad E-Tan, places to visit in Koh Lad E-Tan, Koh Lad E-

Tan map and lastly, the tram timetables. 2) The overall satisfaction assessment results were very satisfied 

(  = 3.70, S.D. = 1.03). Findings from this research to study the body of knowledge. In addition, this 

research is very useful for content study and content analysis for the development of electronic book (e-

book) in agricultural tourism, cultural and conservative creativity. 

Keywords: book development, electronic book, Tourist guidebook 
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ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

พิริยาภรณ ประสพสุข1* , ชนพงษ อาภรณพิศาล1 และ พงษสันติ์ ตันหยง1  
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

*corresponding author: e-mail janeprasopsuk@gmail.com

บทคัดยอ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปจจยัดานคณุภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยดานความสุขใน

การทํางาน ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จํานวนประชากรทั้งหมด 364 คน และไดจํานวนกลุมตัวอยาง
จํานวน 200 คน จากวิธีของ ทาโร ยามาเน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ผลการศึกษาพบวา 1) ประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานความสุขในการทํางาน ดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร และดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ตามลําดับ 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน คือ (ความสุขในการทํางาน )X2  (และคุณภาพชีวิตในการทํางาน  )X1 ( 
สามารถทํานายประสิทธิภาพการทํางานรวมกันไดรอยละ 64.90 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ  tot= 0.687 + 0.658 (X2) 
+ 0.181 (X1) 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการทํางาน พนักงานสายสนับสนุน 
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Factors affecting the productivity development of support staff 
in Nakhon Pathom Rajabht University 

Piriyaporn Prasopsuk1*, Chanapong Arpornpisal1 and Pongsan Tanyong1 

1 Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
1* corresponding author: e-mail janeprasopsuk@gmail.com 

Abstract 

The purposed of present research were to study 1) To study the level of factors affecting quality 

of work life, factors of happiness at work, factors of organizational support perception and effectiveness of 

NPRU supporting staff working. 2) To study factor affecting effectiveness of NPRU supporting staff working. 

This research used the quantitative research methodology. The population The were 200 selected by 

Taro Yamane Method and Stratified Sampling Method. The results of the study could be concluded as 

follows 1)The overall of effectiveness was found that all aspects were at high level and the levels of 

operational effectiveness are the happiness at work, the organizational support perception and quality of 

work life, respectively. 2)The factor affecting effectiveness namely happiness at work (X2) and quality of 

work life (X1) were able to predict performance together at 64.90%. The equation is as follows: tot= 

0.687 + 0.658 (X2) + 0.181 (X1) 

Keywords:  performance, support line staff 

1. บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอยูทั้งสิ้น 38 แหง ทั่วประเทศ จากการ

เปลี่ยนแปลงสถานะมาเปนมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจําเปนตองมีการพัฒนา โครงสรางมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการ กลยุทธในการบริหารงาน เพื่อดําเนินงานตาม วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพอุดมการณศึกษาไทย ผลิตพัฒนาบุคลากรที่
มีคุณภาพสามารถปรับตัว สําหรับงานท่ีจะเกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนบัสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถิ่นไทยโดยใชกลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ” (แผนยุทศาสตร มหาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562-2566) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดรับการจัดอันดับเปนอันดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุด โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมมีการวางแผนงานและมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากปจจุบันเปนยุคโลกไรพรมแดน 
บุคลากรจึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพ ความรู ทักษะ และประสบการณเพื่อนํามาใชใน
การปฏิบัติงานในองคกร ใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพ หรือการไดผลลัพธที่ดีจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานสาย
สนับสนุน (แผนยุทศาสตร มหาลัยราชภัฏนครปฐม, 2562-2566) ตามแผนยุทศาสตร ท่ีมหาวิทยาลัยวางเอาไว ทําใหบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังตองการการพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน แมวาทางหนวยงานบริหารงานบุคคลและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของตางก็มีการจัดการอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และสง เสริมใหบุคลากรของหนวยงานลา
ศึกษาตอ เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะปฏิบัติงานตาม หนาที่ กาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปจจุบัน อยางไรก็
ตามการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารท่ีดี มีความสําคัญลําดับตนขององคกรผูบริหารจะตองให
ความสําคัญกับปญหาและหาทางแกไขใหทรัพยากรมนุษยสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคลากร
ในองคกรมีความพึงพอใจในการทํางานแลวก็จะเกิดความตั้งใจในการทํางานเต็มใจท่ีจะอุทิศเวลาแรงกายความคิดของตนสนอง
ตอความตองการของหนวยงาน (สุรชัย แกวพิกุล , 2552) ดังนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมทุกหนวยงานใน
องคกร จะตองมีความรูความสามารถ และมีผลการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมซึ่งหมายถึงการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน  
เพื่อเปนฟนเฟองและกลไกขับเคลื่อนคุณภาพขององคกร  

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดจะนํามาซึง่ประโยชนตอผูบริหารหรือผูที่สนใจโดยการนําผลการศึกษาท่ีได
ไปปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอองคกรในรูปธรรมตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
1.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ปจจัยดานความสุขในการทํางาน ปจจัยดานการรับรูการ
สนบัสนุนจากองคกร และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.เพื่อศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3. สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม 
2. ปจจัยดานความสุขในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม 
3. ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกรสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน  

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 

สายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  
ความสุขในการทํางาน  

 การรับรูการสนับสนุนจากองคกร 
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5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้
5.1 แนวคิดประสิทธิภาพการทํางานของ Peterson and Plowman (1989) เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับองคกร 

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานสายสนับสนุน ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้ 
1.คุณภาพงาน 2.ปริมาณงาน 3.เวลา 4.คาใชจายในการดําเนินงาน

5.2 แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน Walton (1973) และ Hure and Cummings (1985) มาปรับใชกับ
การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 8 ปจจัย ดังนี้ 1.การไดรับ
คาตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภ าพ 3.ความ
มั่นคงและความกาวหนาในงาน 4.โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  5.การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน 6.ประชาธิปไตยในองคกร 7.ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 8.ลักษณะงานท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

5.3 แนวคิดความสุขในการทํางานของ Manion (2003) มาปรับใชกับการศึกษาความสุขในการทํางานของบุคลากร
วิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังน้ี 1.การติดตอสื่อสาร 2.ความรักในงาน 3.ความสําเร็จในงาน 4.การเปนที่
ยอมรับ 

5.4 แนวคิดการรับรูการสนับสนุนจากองคกรของ Rhoades & Eisenberger (2002)  มาปรับใชกับการศึกษาการ
รับรูการสนับสนุนจากองคกรของบุคลากรวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย 3 ปจจัย ดังนี้ 1.ความยุติธรรมในองคกร 2. 
การสนับสนุนจากหัวหนางาน 3.รางวัลจากองคการและสภาพการทํางาน 

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมทั้งหมด จํานวน 364 คน คํานวณ

ตัวอยางได 191 คน (Yamane, 1967)  เพื่อลดคลาดเคลื่อน จึงเก็บกลุมตัวอยางเปน 200 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการแบงช้ัน
ภูมิดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย 
บุคลากรสายสนับสนุน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง 

ขาราชการ 10 5 
ลูกจางประจํา 9 5 

พนักงานราชการ 21 12 
พนักงานมหาวิทยาลัย 190 104 
ลูกจางมหาวิทยาลัย 84 46 

ลูกจางช่ัวคราวรายเดือน 38 21 
พนักงานสาธิต 10 5 

ลูกจางช่ัวคราวโครงการพิเศษ 2 1 
รวม 364 200 

ที่มา (งานบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2564: ออนไลน) 
6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย 4 ตอน 
     6.2.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลา

การปฏิบัติงาน เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบ 
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6.2.2 แบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การรับรูการสนับสนุนจากองคกร และ 
ประสิทธิภาพการทํางาน เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

6.2.3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปดใหเขียนตอบ 
6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง 

ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาท่ีใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง ( IOC) อยูระหวาง 0.67-
1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญไป 
ทําการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม  โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน มีคาเทากับ .954  ความสุขในการทํางาน มีคาเทากับ .906  การรับรูการสนับสนุนจากองคกร มีคาเทากับ .947  และ
ประสิทธิภาพในการทํางาน มีคาเทากับ .925 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับท่ียอมรับได 

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 
6.4 วิธีการเก็บขอมูล 
     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม  เก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยผูชวยวิจัยคือบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทําการชวยเก็บขอมูลจนครบตาม
จํานวน 200 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ (%)   แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
6.6.2 การวิเคราะหขอมลูระดับคณุภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การรับรูการสนับสนุน

จากองคกร และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม โดยใช คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.6.3 การวิเคราะหขอมูลคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน การรับรูการสนับสนุนจาก
องคกร และประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ 
(Multiple regression analysis) ดวยวิธี stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐานแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

7. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1. 1.ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.50 อายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 

52.00 รองลงมา 31-40 ป คิดเปนรอยละ 37.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 78.50 รองลงมา สูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 14.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,000-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมา 
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รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.00  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-8 ป คิดเปนรอยละ 
66.00 รองลงมา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 9-16 ป คิดเปนรอยละ 24.00 

ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.09) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสภาพ
การทํางานท่ีปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(X =4.18)  ดานการบรูณาการทางสังคมหรือการทํางาน
รวมกัน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.13)   ดานความมั่นคงและความกาวหนาในการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(X =4.11) ดานโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.10)  ดานลักษณะงานที่เปน
ประโยชนตอสังคม  ดานประชาธิปไตยในองคกร และดานความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
(X =4.08) ดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (X =3.98) 

ระดับความสุขในการทํางานในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.34) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.37)   ดานการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.35)

ดานความรักในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.32)  ดานการเปนท่ียอมรับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.31)

ระดับการรับรูการสนับสนุนจากองคกรในภาพรวมอยู ในระดับมาก (X =4.13) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการสนับสนุนจากหัวหนางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.18)  ดานความยุติธรรมในองคกร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (X =4.12) ดานรางวัลและสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.10)

ระดับประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X =4.28) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ปริมาณงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.34) ดานเวลาที่ใชในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.29)  ดานคุณภาพ
ของงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.27) ดานคาใชจายในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =4.22)

กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของสถิติอางอิงที่ใช ดังนี้ 
วิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวางตัวแปรอิสระ จะตองมีความสัมพันธกันไม 

เกิน 0.80 ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) คาที่ไดมีคาอยูระหวาง .543-.781 สรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมด
ไมมีปญหาความสัมพันธกันเองหรือไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) พิจารณารวมกับคา VIF (Variance 

Inflation Factors) คา VIF ตองมีคาไมเกิน 10  (Belsley, 1991)  ซึ่งคาที่ไดมีคาอยูระหวาง 1.685 - 3.110  ซึ่งผานเกณฑ 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธของตัวแปรอิสระและคา VIF (Variance Inflation Factors) 
คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

ความสุขในการ
ทํางาน 

การรับรูการสนับสนุน
จากองคกร 

คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน 

Pearson 

Correlation 

.543** .781** 

ความสุขในการ
ทํางาน 

Pearson 

Correlation 

.629** 

การรับรูการสนับสนุน
จากองคกร 

Pearson 

Correlation 

คา VIF 2.65 1.685 3.110 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1382 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวย
วิธีแบบข้ันตอน (stepwise) ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตัวแปร b 
Std 
Error ß  t sig 

คาคงท่ี  .687 .190 

ความสุขในการทํางาน (X2) .658 .051 .650 12.903** .000 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน (X1) .181 .038 .239 4.756** .000 

R = .806    R Square = .649    Adjusted R Square = .646     Standard Error = .26284 F =182.505 sig = .000 
* ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05   ** ระดับนยัสําคญัทางสถิติที่ .01

จากตารางท่ี 3 พบวาความสุขในการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  สวนการ
รับรูการสนับสนุนจากองคกรไมสงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 1 สมมติฐาน   

คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความสุขในการทํางาน สามารถทํานายการผันแปรของ  ประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรอยละ 64.90  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังนี้คือ ความสุขในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน  ซึง่สามารถเขียนสมการทํานาย ไดดังนี้ 

tot= 0.687 + 0.658 (X2) + 0.181 (X1) 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานไดวา 
ปจจัยดานคุณภาพชีวิตในการทํางานสงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิพรรธน พิเชฐศิรประภา (2562) พบวา คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ันภาคอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและภาคอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยานยนต อยูใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณพบวาภาคอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาเทากับ r=0.639 และภาคอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนยานยนต เทากับ r=0.787ซึ่งมีทิศทางเดียวกัน โดยใหความสําคัญกับผลตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ความปลอดภัยใน
การทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางาน และความม่ันคงและความกาวหนาเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร  

ปจจัยดานความสุขในการทํางาน สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนันท ทาคํา (2562) พบวา ความสุขในการทํางาน ดาน
ลักษณะงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานกําลังใจในการทํางาน และดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานดานปริมาณ ดานคุณภาพ และดานเวลาของพนักงาน ในเครือ ไทยรัฐ กรุป อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา และวิโรจน เจษฎา
ลักษณ (2561) พบวาการรับรูการสนับสนุนจากหัวหนางานสงผลทางบวกตอการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ซึ่งเปนไปไดวา
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยังไมไดรับการสนับสนุนจากหัวหนางาน รวมถึงความยุติธรรมและการใหรางวัล
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ตอบแทนเทาที่ควร อันมาจากลักษณะการทํางานที่เปนระบบราชการท่ีจะแตกตางจากภาคเอกชนที่จะแสดงออกถึงการสนับสนุน
บุคลากรผานรางวัลและกิจกรรมตาง ๆ มากกวา จึงทําใหปจจัยดานการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
9. ขอเสนอแนะ

9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
      9.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในดานของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน และ ความสุขในการทํางาน เนื่องจากทั้ง 2 ปจจัยที่กลาวมาน้ี สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรโดยตรง 
รวมไปถึงสงผลตอพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีสงผลตอความสําเร็จขององคกร  

    9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
    9.2.1 ผูที่สนใจสามารถนําไปตอยอด ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการรับรูการสนับสนุนจากองคกร ที่

สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นําไปหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก จะทําใหไดคําตอบท่ีแทจริงอันจะนํามาซึ่งการแกปญหาในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรได
ตรงประเด็น 

9.2.2 ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออม
ของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อให
เห็นเสนทางของความสัมพันธที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึน 
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณ           
ทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 

จารุวรรณ บุญรอด1*, ดวงใจ คงคาหลวง1 และ พงษสันติ์ ตันหยง1  
1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ปจจัยความ

ผูกพันตอองคการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 
และ2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน
ในกรุงเทพมหานคร ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช แบบสอบถาม ประชากรกลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานบริษัทธุรกิจ
ขายอุปกรณทอสงนํ้ามัน จํานวน 190 คน คํานวณตามสูตรใชโปรแกรม G*Power 3 โดยใชสถิติความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุวิธีแบบข้ันตอน ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และระดับปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก สมรรถนะ 
ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี และปจจัยความผูกพันตอองคการ ตามลําดับ 2) ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี(X2) ความผูกพันตอองคการ(X3) และสมรรถนะ(X1) สามารถทํานายประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานรวมกันไดรอยละ 72.20 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการไดดังนี้  tot= 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337(X3) + 

0.353(X1)   
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, สมรรถนะ, พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี, ความผูกพันตอองคการ 
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Abstract 

The objective of this research is 1) to study the level of competency factors, organizational 

citizenship behavior factors, organizational commitment factors and operational efficiency of company 

employees, oil pipeline equipment sales business in bangkok 2) to study the factors affecting operational 

efficiency of company employees, oil pipeline equipment sales business in bangkok. The quantitative 

research method was used by questionnaires. The sample population consisted of 190 employees of oil 

pipeline equipment sales business, calculated according to the formula using G * Power 3 program by 

using frequency, percentage, mean, standard deviation statistics and multiple stepwise regression analysis 

method. The results of the study found that 1) the overall operational efficiency level was the highest 

and the level of factors affecting operational efficiency were at the highest level, namely competency, 

organizational citizenship behavioral and organizational commitment factors respectively 2) Factors 

affecting operational efficiency were organizational membership behavior (X2), organizational commitment 

(X3) and competency (X1). These factors could predict a combined operational efficiency of 72.20 percent 

which can be presented as an equation as follows: tot = 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337 (X3) + 0.353 (X1). 

Keywords: Operational Efficiency, Competency, Organizational Citizenship Behavior, 

Organizational Commitment  

1. บทนํา
เนื่องจากปจจุบันโลกเรามีการเปลีย่นแปลงไปอยางมากไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และ

ยังเกิดโรคระบาดของเช้ือไวรสัโควคิ-19 นั้นไดทําใหเกดิการเปลี่ยนวถิีชีวิตของมนุษยมีหลายสิ่งที่เกิดขึน้อยางท่ีไมเคยเกิดขึ้นมา
กอนไมวาจะเปนรูปแบบการใชชีวิตประจาํวันท่ีเปลี่ยนไป โดยการใชชีวิตแบบนิวนอรมอล (New Normal) ทุกภาคสวนเชน 
มนุษยเงินเดือนในหลายองคกรตองทํางานท่ีบาน (Work From Home) จึงตองหันมาศึกษาเรียนรูและพัฒนาทุกภาคสวนท้ัง
ภาครัฐและเอกชนตอง ปรับตัวเองใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น บุญชวย คายาด ี(2563)  

การบริหารงานในองคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตางก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการ
ทํางานเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกลยุทธในการสรางความสําเร็จในการทํางาน หรือเทคนิคการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน องคกรทั้งหลายตางก็มีความเห็นตรงกันวาองคกรจะมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาไดนั้น
สิ่งสําคัญประการหนึ่งอยูท่ีผูปฏิบัติงานมีคุณภาพ สามารถทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปทมาพร ทอชู (2559)   
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สิ่งที่สําคัญในพัฒนาประสิทธิภาพขององคการคือ การที่องคการสามารถดําเนินงานตางๆตามภารกิจหนาที่ของ
องคการโดยใชทรัพยากรปจจัยตาง ๆ ชนกานต สมานมิตร (2558) ตามแนวคิดของ Cherrington (1994) พบวาในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่จะกอใหเกิดผลดีมีประสิทธิภาพจะตองประกอบดวย 4 ดานคือ 1) ดานคุณภาพของงาน 
2) ดานปริมาณงานท่ีทําได 3) ดานการพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล 4) ดานการพัฒนาการจัดการดานการบริหารงาน ในการวิจัย
คร้ังนี้ผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก ปจจัยดาน
สมรรถนะ (Competency) ปจจัยดานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี (Organizational Citizenship Behavior) และปจจัย
ดานความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment)  

สมรรถนะมีความสําคัญตอองคการ เพื่อผลักดันผลการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมาย ไดแก ความรู ทักษะ 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยสวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา 
Dubois, and Rothwell, (2004) ตามแนวคิดสมรรถนะของ เดวิค ซี แมคเคลแลน David C. McClelland, (1973) ที่พบวา
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมีทัศนคติและนิสยัอยางไรและไดใชความรูในเรื่องเหลานี้ชวย
แกปญหาใหกับองคการตอไป นอกจากนี้งานวิจัยของ Gabriela Kolibacova, (2014) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ชวยให
การดําเนินงานขององคการดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ ตามแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ ออรแกน 
Organ, (1991) ที่พบวา การกระทําของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ตองปฏิบัติดวยความสมัครใจโดยไมมีการบังคับหรือรองขอ 
ซึ่งนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ที่องคการไดกําหนดไว หรือไมไดระบุรายละเอียดของงาน และ ไมเกี่ยวของกับระบบการให
รางวัลหรือการลงโทษขององคการ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้งานวิจัยของ Abdolah 

Khademi Moghadam, Reza Makvandi, (2018) ความผูกพันตอองคการเปนความรูสึกผูกพันทางจิตใจ หรือรูปแบบความ
ผูกพันดานจิตใจที่พนักงานมีตอองคการ โดยมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคการ รวมถึงมีความเช่ือถือในองคการ
ของตน และมีความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามเปนพิเศษเพ่ือทําประโยชนใหกับองคการ Porter et al., (1974, p:604) 
ตามแนวคิดความผูกพันตอองคการของ อัลเลนและเมเยอร Allen & Meyer, (1995) ที่พบวาสภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มี
ตอองคการของตน  มีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีจะคงไวซึ่งสมาชิกขององคการ และการมีจิตสํานึกในการดํารงอยูเปนสมาชิก
ขององคการตอไป พบวา ความผูกพันตอองคการสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากพนักงานรับรูถึงความยุติธรรม
จะนําไปสูความผูกพัน ตั้งใจในการปฏิบัติงาน (ระวีวรรณ  ศรีคต, 2558) ดวยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาจะนําไปใช เปนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน 
ในกรุงเทพมหานคร ตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศกึษาระดับปจจยัสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ปจจัยความผูกพันตอองคกร และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศกึษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน

ในกรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี และปจจัยความผูกพันตอองคกร  สงผลตอประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้

 5.1 แนวคิดและทฤษฎีสมรรถนะ David C. McClelland (1973) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน คือ 1)
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 2)การทํางานเปนทีม 3)การจัดการกับปญหา 4)การตดิตอสื่อสาร และ5)การรับผิดชอบในงาน  

5.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี Organ (1991) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน คือ 1)
พฤติกรรมใหความชวยเหลือ 2)พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอื่น 3)พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4)พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่
และ5)พฤติกรรมการใหความรวมมือ   

5.3 แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันตอองคการ Allen and Meyer (1995) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 3 ดาน คือ 
1)ความผูกพันดานจิตใจ 2)ความผูกพันดานการคงอยู และ3)ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ Cherrington (1994) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 
ดาน คือ 1)คุณภาพของงาน 2)ปริมาณงานที่ทําได 3)การพัฒนาคุณภาพสวนบุคคล และ4)การพัฒนาการจัดการดานการ
บริหารงาน 

ณัฏฐนรินทร สุขลิ้ม (2562) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรังและศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพ                 
การปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรัง พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ, รัตนา สิทธิอวม (2563) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร
และความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร  พบวา 1) 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคกรและความผูกพันตอองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ พนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2,516 คน 

(กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย, 2563) ไดขนาดของตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power 3 (Erdfelder et al, 2007) โดย
กําหนดขนาดอิทธิพลเทากับ 0.10 คาอํานาจทดสอบ (power test) เทากับ 0.95 จํานวนตัวแปรพยากรณเทากับ 3 ตัว            

ปจจัยสมรรถนะ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอ
สงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ด ี

ปจจัยความผูกพันตอองคการ 
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สรุปไดขนาดตัวอยางเทากับ 176 ตัวอยาง และเพ่ือความสะดวกผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเพื่อเผื่อความคลาดเคลื่อนอีกราวรอย
ละ 10 จึงไดขนาดตัวอยางรวมทั้งสิ้น 190 คน โดยผูวิจัยไดเลือกวิธีการเก็บขอมูลโดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ ตาราง
ที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ที่มา (กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย, 2563) 

6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมือที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire)  แบงออกเปน 4 ตอน 
     6.2.1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน เปนคําถาม

ปลายปดใหเลือกตอบ 
6.2.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และปจจัยความผูกพันตอองค กร 

จํานวน 41 ขอ มีลักษณะคําถามจะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) ประยุกตใชของ (Likert scale) ซึ่งในแต
ละคําถามจะมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

6.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน 

จํานวน 16 ขอ มีลักษณะคําถามจะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา ประยุกตใชของ ซึ่งในแตละคําถามจะมีคําตอบใหเลือก 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด   

    6.2.4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงนํ้ามัน ในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะคําถามจะเปนแบบปลายเปด (Open-ended questions) 

 6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

    6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเที่ยงตรง 
ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช โดยเกณฑดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.50-1.00 (นพพร จันทรนําชู
,2563: 55) ซึ่งงานวิจัยนี้จํานวนคําถาม 57 ขอ ผานเกณฑ 57 ขอ มีคาอยูระหวาง0.67-1.00 หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของคําถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย

    6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ  
ไปทําการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเชื่อมั่นวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรอืไม  โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัวแปรปจจัยสมรรถนะ มีคา
เทากับ .975 ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี มีคาเทากับ .978 ปจจัยความผูกพันตอองคการ มีคาเทากับ .978 และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คาเทากับ .986 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับทีย่อมรับได  

จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 
6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

บริษัท  ประชากร(คน) ตัวอยาง(คน) 
บริษัท เอส.เอ.ปโตรเทค จํากัด      1,121 85 

45 

17 

24 

19 

บริษัท ไดนามคิ โฟลวไลน จํากดั        596 

บริษัท ไทยเทค โกลบอล จํากดั       220 

บริษัท ชิ-เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด       321 

บริษัท ปโตรเทค สตลี จํากัด   258 

รวม             2,516      190 
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     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม  เก็บ
ขอมูลจากพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 190 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 
6.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลโดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้   
    6.6.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาความถี่ ( frequency) และรอยละ 

(percentage)    
    6.6.2 วิเคราะหระดับปจจยัสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดี ปจจัยความผูกพันและประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร ใชการหาคาเฉลี่ย ( Mean) และสวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

    6.6.3 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสง
น้ํามัน  ใชคา VIF เพื่อตรวจสอบปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง (multicollinearity) และการวิเคราะหถดถอยพหุ
วิธีแบบข้ันตอน (multiple stepwise regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย  

7. ผลการวิจัย
จากการวเิคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
1.ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 41.10 อายไุมเกิน 31 ป คิดเปนรอยละ

44.70 รองลงมามีอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 37.40 อายุงาน สวนใหญมีอายุงาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 47.40 รองลงมามี
อายุงาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 26.30 ระดับการศึกษา สวนใหญมีการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 85.80 รองลงมามี
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 7.90 ตําแหนงงาน สวนใหญอยูในระดับผูปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 86.80 
รองลงมาหัวหนางาน/หัวหนาฝายหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 1.60 

ระดับปจจัยสมรรถนะ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X =4.71) ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด ( X =4.70) ปจจัยความผูกพันตอองคการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X =4.62) และบรรยากาศ
องคการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X =3.92) สวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X =4.71) 

กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของสถิติอางอิงที่ใช ดังนี้ 
1.การทดสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) โดยใชสถิติ คา VIF (variance inflation factors) ของตัว

แปรอิสระแตละตัวแทน ปญหาการรวมเสนพหุไมเกิดขึ้น โดยคา VIF ไมควรเกิน 10 (Belsley, 1991) ซึ่งงานวิจัยนี้มีคา VIF อยู
ระหวาง 2.68-4.95 เปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนด 

ตารางที่ 2 การทดสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ 

สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุ  จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอย
พหดุวยวิธแีบบข้ันตอน (stepwise) ดังตารางที ่3 

ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 

    สมรรถนะ 
    (X1) 

พฤติกรรมการเปน 

สมาชกิที่ดี(X2) 
ความผูกพันตอ 

องคการ (X3) 
VIF (variance inflation factors)      3.12 4.95 2.68 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ  

ลําดับการเขาสูสมการ R R2 
Adjusted

R2 

R2 

Change 
b β t Sig 

คาคงท่ี 0.458
พฤติกรรมการเปน 
สมาชิกที่ดี (X2) 0.794 0.631 0.629 0.631 0.220 0.207 2.118** .000** 

ความผูกพันตอ 

องคการ (X3)   0.836 0.698 0.695 0.067 0.337 0.429 2.425** .000** 

สมรรถนะ (X1) 0.852 0.726 0.722 0.028 0.353 0.299 4.366** .000** 

a = 0.458 (sig = 0.00)       S.E.est Y =    0.238       F= 164.39       Sig = 0.000 

* ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ** ระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตารางที่ 3 พบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสง
น้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี (X2) ความผูกพันตอองคการ (X3) และสมรรถนะ (X1) สามารถ
ทํานายการผันแปรของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามันไดรอยละ 72.20 
ซึ่งสามารถเขียนสมการในรูปคะแนนดิบทํานายการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสง
น้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้

tot= 0.450 + 0.220 (X2) + 0.337(X3) + 0.353(X1)  
สรุปเปนไปตามสมมติฐาน 3 สมมติฐาน 

8. อภปิรายผล
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาสมรรถนะ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และความผูกพันตอองคการ สงผลทางบวกตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ของณัฏฐนรินทร สุขลิ้ม (2562) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรังและศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดราชการสวนภูมิภาคประจําจังหวัดตรัง พบวา มีความสัมพันธทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลดาพร เอกพานิช, ลัสดา ยาวิละ, รัตนา สิทธิอวม (2563) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรและความผูกพันตอองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการบริการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบวา 1) พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสูง 2) ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรและความผูกพันตอองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยนเรศวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปไดวาพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน 
ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะนิสัยสวนบุคคล ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและ
การกระทํา จึงทําใหส งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํ ามัน
ในกรุงเทพมหานคร 

9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 
     9.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสมรรถนะ ปจจัยพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี และความผูกพันตอองคการ 

สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ดังนั้นผูบริหาร บริษัทธุรกิจ
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ขายอุปกรณทองสงนํ้ามัน ในกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปเปนขอมูลและกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานโดยจัดลําดับความสําคัญตามผลการวิจัยดังกลาว 

    9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
            9.2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร เพียง

อยางเดียว ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปควรขยายกลุมตัวอยางการศึกษาในระดับบริษัทเอกชนเพี่อจะไดนําขอมูลของพนักงานมา
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะทําใหทราบปญหาในเชิงลึกดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงนํ้ามัน ในกรุงเทพมหานคร 

     9.2.2 ในงานวิจัยนี้ มีอํานาจในการพยากรณ (R2) เพียงรอยละ 72.20 ยังมีปจจัยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชน ความคาดหวัง วัฒนธรรมองคกร ความยุติธรรมในองคการ ภาวะผูนําและการเปลี่ยนแปลง 
เปนตน ซึ่งผูสนใจสามารถนําไปใชในงานวิจัยครั้งตอไปได 

             9.2.3 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษา
อิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทธุรกิจขายอุปกรณทอสงน้ํามัน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเห็นเสนทางของความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
ยิ่งข้ึน 
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ปจจัยการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา  และความไววางใจในตราสินคา
ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นนทนา เวชฤทธิกุล1*,ชนพงษ อาภรณพิศาล1 และ พงษสันติ์ ตันหยง1

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: e-mail wetcharit.non@hotmail.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจใน
ตราสินคาและการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดในมุมมองผูบริโภค 
ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา 
ความไววางใจในตราสินคา และการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อยูในระดับมากท้ังหมด 2) 
ปจจัยการตลาดในมุมมองผูของผูบริโภค (X1) ความไววางใจในตราสินคา (X3) สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจซ้ือ
นมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดรอยละ 69.20 โดยสามารถนําเสนอเปนสมการ tot = 0.591 + 0.664 

(X3)  + 0.177 (X1) 

คําสําคัญ : การตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตราสินคา การตัดสินใจซ้ือ 
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Marketing factors from the consumer perspective, Brand image, Trust 

Affecting the decision making process of buying whey high Protien in Bangkok 

and Vicinity 

Nonthana Wetcharitthikun1*, Chanapong Arpornpisal1 and Pongsan Tanyong1

1 Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University 
*corresponding author: e-mail wetcharit.non@hotmail.com

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study level of marketing factors from the consumer 

perspective, Brand image , Trust in brands affecting the decision making process of buying whey high 

Protien in Bangkok and Vicinity 2) To study the marketing factors in the consumer perspective. Brand image 

And Trust in brands affecting the decision making process of buying whey high Protien in Bangkok and 

Vicinity using quantitative research methodology.The study found that 1) the marketing level in the 

consumer perspective, Brand image, Trust in brands and The decision to buy whey high Protien in Bangkok 

and Vicinity and suburbs was at a high level. Whey High Protein in Bangkok and Vicinity and the explained 

variation 69.20 percent, which can be presented as the equation tot = 0.591 + 0.664 (X3)  + 0.177 (X1) 

Keywords: marketing mix models, Brand image , Trust in brands , decision making process of buying

1. บทนํา
นมเปนเครื่องดื่มที่มีคุณคาและมีประโยชนตอรางกาย เนื่องจากมีโภชนาการสูงมีสารอาหารครบทุกหมูที่รางกาย

ตองการ เพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย โดยเฉพาะโปรตีนที่อยูในนมเปน
สารอาหารที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของรางกาย มนุษยเราควรบริโภคอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดี อยางเชนเนื้อสัตว 
ไข และโปรตีนจากนมรวมกับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการอ่ืนๆ เพือ่ใหรางกายไดรับสารอาหารไดอยางครบครัน ในปจจุบัน
ผูบริโภคไดหันมาใสใจเรื่องของสุขภาพกันมากข้ึนไมวาจะเปนเรื่องการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร หรือ เลือก
ดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะการด่ืมนมเพราะนมเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมมานาน ซึ่งจะ
เห็นไดจากการบริโภคนมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยในป 2561 มีมูลคา 52,318 (ลานบาท) และในป 2562 มีมูลคา 55,838 (ลานบาท) ซึ่ง
เติบโตจากปกอนถึง 6.3% และคาดวาแนวโนมในอนาคตจะมีการเพ่ิมขึ้นอีก โดยผลการสํารวจพบวาสัดสวนมูลคาการเติบโต
ที่มากที่สุดจะอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีถึง 35% ของทั้งหมด (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2562) 
ประกอบกับในปจจุบันผูบริโภคหันมาดื่มนมที่ใหโปรตีนสูงรวมดวย ดังนั้นนมที่มีสวนผสมของเวยโปรตีน จึงเปนที่นิยมสําหรับ
คนที่ตองการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยจะด่ืมควบคูกับการออกกําลังกายหรือไมก็ได เพราะจากงานวิจัยตางๆเห็นวาคนเรา
สามารถกินเวยโปรตีนไดตั้งแตเด็กแลว ซึ่งปกติในทุกวัยตองการโปรตีนอยูแลวเพียงแตตองการในปริมาณท่ีแตกตางกันไปตาม
อายุเทานั้น (MGRonline, 2561) โปรตีนนับวาเปนสารอาหารที่ผูออกกําลังกายหรือผูทีต่องการดูแลสุขภาพใหความสนใจมาก
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เปนอันดับตน ๆ เพราะโปรตีนเปนสารอาหารที่สําคัญในการเสริมสรางกลามเน้ือใหแข็งแรง และชวยซอมแซมฟนฟูกลามเน้ือ 
ซึ่งคนท่ัวไปท่ีไมออกกําลังกายก็ตองการโปรตีนเชนเดียวกัน   

 เมื่อการบริโภคนมมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหตลาดอุตสาหกรรมนมสดมีการแขงขันที่สูงข้ึนทําใหภาพลักษณ
ตราสินคา การตลาดในมุมมองของผูบริโภค และความไววางใจในตราสินคา ไดเขามาเปนปจจัยที่มีสวนชวยใหผูบริโภคเกิดการ
ตัดสินใจซื้อ จากการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีพบวาภาพลักษณตราสินคาเปนการสะทอนภาพลักษณที่ดีของตราสินคาสู
สายตาของผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในตัวสินคาที่มีการนําเสนอสูผูบริโภคทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจและจดจํา
ในตัวสินคาได (Kotler and Armstrong,2016) และนําการตลาดในมุมมองของผูบริโภคที่นักการตลาดหรือผูประกอบการใช
ในการควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจทั้งหมด 4 ดาน คือ 1.ดานความตองการของลูกคา 2.ดานตนทุนของลูกคา 3. ดาน
ความสะดวกในการซื้อ และ 4.ดานการสื่อสารมาใชเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารภาพลักษณตราสินคานี้ไปยังผูบริโภค  
(Lauterborn,1990) รวมถึงความไววางใจในตราสินคาทีเ่ปนอีกปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 
1. ความสามารถของตราสินคา 2. ความนาเช่ือถือของตราสินคา 3. ความเอื้อเฟอตอตราสินคา และ4. ความมีช่ือเสียงของตรา
สินคาท่ีเปนสวนสรางความภักดีของลูกคาใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่นในตัวสินคา(Lassoued & Hobbs, 2015)ประกอบกับการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ 1.การรับรูถึงความตองการหรือปญหา 2.การคนหาขอมูล 3.การ
ประเมินทางเลือก 4.การตัดสินใจซ้ือ และ5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Kotler and Keller,2016) พิจารณาควบคูกับการ
ตัดสินใจซ้ือไปดวย  

จากท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณ
ตราสินคา  และความไววางใจในตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเห็น
วาการศึกษาในดานนี้จะเปนประโยชนตอผูที่ทําธุรกิจหรือ ผูที่ตองการจะทําธุรกิจนมเวยไฮโปรตีน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทางในการเนินดําเนินธุรกิจ และยังเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจในเรื่องนี้นําไปใชประโยชนไดตาม
ตองการ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตราสินคาและการตัดสินใจ

ซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคาท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3. สมมติฐานการวิจัย
1. การตลาดในมุมมองผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ภาพลักษณตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. ความไววางใจในตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

4. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี้ 
5.1 แนวคิดทฤษฎีการตลาดในมุมมองของผูบริโภคของ Lauterborn (1990) องคประกอบท่ีช้ีวัดถึงภาพรวมของ

การตลาดในมุมมองของผูบริโภค ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานความตองการของผูบริโภค 2) ดานตนทุน
ของผูบริโภค 3) ดานความสะดวกในการซื้อ 4) ดานการสื่อสาร  

5.2 แนวคิดทฤษฎีภาพลักษณตราสินคาของ Kotler and Armstrong (2016) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 
องคประกอบ ดังนี ้1) ช่ือตราสินคา 2) เครื่องหมายตราสินคา 3) เครื่องหมายรับรองคุณภาพ และ 4) ประเทศผูผลิตสินคา 

5.3 แนวคิดทฤษฎีความไววางใจในตราสินคาของ Lassoued & Hobbs (2015) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 
องคประกอบ ดังนี้ 1) ความสามารถของตราสินคา  2) ความนาเช่ือถือของตราสินคา 3) ความเอ้ือเฟอตอตราสินคา และ 4)
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา  
 5.4 แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจซื้อของ Kotler and Keller (2016) โดยพิจารณาจากขั้นตอนในการตัดสินใจ 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรม
หลังการซ้ือ 

6. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริโภคนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไมทราบจํานวนแนชัด  โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) จํานวน 176 คน เพื่อใหตัวเลขของตัวอยางลงตัวจากการสุมตัวอยาง ผูวิจัย
จึงขอเก็บจํานวน 180 คน 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย  

จังหวัด จํานวนตัวอยาง (คน) 
กรุงเทพมหานคร 30 

นนทบุรี 30 
ปทุมธาน ี 30 

สมุทรปราการ 30 
สมุทรสาคร 30 
นครปฐม 30 
รวมท้ังสิ้น 180 

การตลาดในมุมมองผูบรโิภค (Lauterborn,1990)  

ภาพลักษณตราสินคา (Kotler and Armstrong,2016) 

ความไววางใจในตราสินคา (Lassoued & Hobbs, 2015) 

การตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

( Kotler and Keller,2016) 
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6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในงานวิจัยนี ้คือ แบบสอบถาม (questionnaire)  ประกอบดวย  6 ตอน 
 6.2.1 ขอคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนลักษณะคําถามเลือกตอบ 
 6.2.2 แบบวัดการตลาดในมุมมองของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือนมไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล แบงเปน 4 ดาน คือ ดานความตองการของผูบริโภค จํานวน 5 ขอ ดานตนทุนของผูบริโภค จํานวน 4 ขอ ดาน
ความสะดวกในการซื้อ จํานวน 4 ขอ และดานการสื่อสาร จํานวน 4 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 6.2.3 แบบวัดภาพลักษณตราสินคาในการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ช่ือตราสินคา จํานวน 3 ขอ เครื่องหมายตราสินคา จํานวน 4 ขอ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ จํานวน 4 
ขอ และประเทศผูผลิตสินคา จํานวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมาก
ที่สุด 

 6.2.4 แบบวัดความไววางใจในตราสินคาในการตัดสินใจซื้อนมไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แบงเปน 4 ดาน ไดแก ความสามารถของตราสินคา จํานวน 4 ขอ ความนาเช่ือถือของตราสินคา จํานวน 3 ขอ ความเอ้ือเฟอ
ตอตราสินคา จํานวน 3 ขอ และความมีชื่อเสียงของตราสินคา จํานวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด 
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 6.2.5 แบบวัดการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
การตระหนักถึงปญหา จํานวน 4 ขอ ดานการคนหาขอมูล จํานวน 3 ขอ ดานการประเมินทางเลือก จํานวน 4 ขอ ดานการ
ตัดสินใจซ้ือ จํานวน 3 ขอ และดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ จํานวน 3 ขอ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย 
ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

 6.2.6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เปนคําถามปลายเปด 
6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือใชความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี ้
 6.3.1 นําแบบสอบถามที่ใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเท่ียงตรงของ

วัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 
6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญไปทํา

การทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคตัว
แปรการตลาดในมุมมองของผูบริโภค มีคาเทากับ .888  ภาพลักษณตราสินคา มีคาเทากับ .924 ความไววางใจในตราสินคา มี
คาเทากับ .957  การตัดสินใจซ้ือ มีคาเทากับ .926 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับท่ียอมรับได 
 6.4 วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม จํานวน 180 ราย 
6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2564 
6.6 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติในการวิเคราะหแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังนี ้
 6.6.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่และคา 

รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 6.6.2 การวิเคราะหขอมูลระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา ความไววางใจในตรา

สินคาและการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 6.6.3 การวิเคราะหปจจัยการตลาดในมุมมองผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตรา

สินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple 
regression analysis) ดวยวิธี stepwise เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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7. ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.70 อายุ 20-

29 ป รองลงมา 50-59 ป คิดเปนรอยละ 15.00 สวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
71.70 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. คิดเปนรอยละ 9.40 สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน / นักศึกษา คิด
เปนรอยละ 30.00 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน 27.80 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10 ,001 – 30,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 52.80 รองลงมาคือ ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.60 

ระดับการตลาดในมุมมองผูบริโภค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสะดวกในการซื้อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.98) ดานการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.96) ดาน
ตนทุนของผูบริโภค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.93) และดานความตองการของผูบริโภค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 
3.89)  

ระดับภาพลักษณตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.12) ดานประเทศผูผลิตสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 
4.00) ดานช่ือตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.96)  และดานเครื่องหมายตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( = 3.92)   

ระดับความไววางใจในตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ความสามารถของตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.04)  ดานความนาเช่ือถือของตราสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( = 4.01)  ดานความเอื้อเฟอตอตราสินคาและดานความมีชื่อเสียงของตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.97)  

ระดับการตัดสินใจซ้ือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตัดสินใจซ้ือ 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.04)  ดานการประเมินทางเลือก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.02) ดานการคนหาขอมูล
และดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 3.91) และดานการตระหนักถึงปญหา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( = 3.85) 

กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ทดสอบขอกําหนดเบื้องตนที่สําคัญของสถิติอางอิงท่ีใช ดังนี้ 
1. วิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวางตัวแปรอิสระ จะตองมีความสัมพันธกันไมเกิน 0.80

ทั้งทางบวกและลบ (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2544) คาที่ไดมีคาอยูระหวาง .543 -.781  สรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมดไมมี
ปญหาความสัมพันธกันเองหรือไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) พิจารณารวมกับคา VIF (Variance 

Inflation Factors) คา VIF ตองมีคาไมเกิน 10  (Belsley, 1991)  ซึ่งคาท่ีไดมีคาอยูระหวาง 2.73 – 5.10 ซึ่งผานเกณฑ 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธของตัวแปรอิสระและคา VIF (Variance Inflation Factors) 

สรุปเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   จึงทําการอานผลการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุดวยวิธีแบบข้ันตอน (stepwise) ดังตารางที ่2  

การตลาดในมุมมอง
ผูบริโภค  

ความไววางใจ
ในตราสินคา  

ภาพลักษณตราสินคา  

การตลาดในมุมมองผูบรโิภค  .667** .769** 
ความไววางใจในตราสินคา  .838** 
ภาพลักษณตราสินคา  
VIF(variance inflation factors) 2.73 3.36 5.10 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตัวแปร b 

Std 

Error ß  t sig 

คาคงท่ี (Constant) .591 .176 

ความไววางใจในตราสินคา (X3) 

การตลาดในมุมมองผูบริโภค (X1) 
.664 

.177 

.053 

.055 

.704 

.179 

12.637** 

3.223* 

.000 

.002 

R = .834    R Square = .696    Adjusted R Square = .692     Standard Error = .317 F = 202.391 sig = .000 

* ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01

จากตารางท่ี 3 พบวาการการตลาดในมุมมองผูบริโภค และความไววางใจในตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
นมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  ยกเวน
ภาพลักษณตราสินคาสงผลอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

การตลาดในมุมมองผูบริโภค และความไววางใจในตราสินคา สามารถทํานายการผันแปรของการตัดสินใจซ้ือนมเวย
ไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไดรอยละ 69.60  โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลหรือความสําคัญจากมากไปหานอย
ตามลําดับดังน้ี คือ ความไววางใจในตราสินคา การตลาดในมุมมองผูบริโภค ซึ่งสามารถเขียนสมการทํานาย ไดดังนี้ 

tot = 0.591 + 0.664 (X3)  + 0.177 (X1) 
สรุปเปนไปตามสมมติฐาน 2 สมมติฐาน  ไมเปนไปตามสมมติฐาน 1 สมมติฐาน 

8. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานไดวา 
การตลาดในมุมมองผูบริโภคสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวิสันต โลณานุรักษ,เสาวลักษณ จิตตนอม (2559) ที่พบวา กลยุทธทาง
การตลาดและทัศนคติของผูบริโภคมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานสะดวกซื้อในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา โดยการทดสอบสมมติฐานในแตละดาน พบวา ดานความสะดวกในการซ้ือและดานตนทุนในการบริโภครวมถึง
ทัศนคติของผูบริโภค มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากวา .01  

ความไววางใจในตราสินคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนันรดา วรพต (2561) ที่พบวา ความคุนเคย ความไววางใจ และคานิยมดาน
สุขภาพมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเผาผลาญไขมันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรท่ีสงผลมากที่สุดคือ ความไววางใจ คานิยม และความคุนเคยตามลําดับ  

ภาพลักษณตราสินคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐชยา ใจจูน (2559) ที่พบวา ปจจัยดานภาพลักษณตราสินคา อันไดแก 
ช่ือตราสินคา เครื่องหมายตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเปนไปไดวา ผูบริโภคยังไมคอยใหความสนใจในดานภาพลักษณตราสินคาเทาที่ควรเพราะนมเวย
ไฮโปรตีนเปนสินคาเฉพาะทางที่ยังไมคอยไดรับความนิยมในคนกลุมมาก  แตจะใหความสําคัญกับประเด็นอื่นมากกวา
ภาพลักษณตราสินคา เชน ผูบริโภคอาจใหความสําคัญกับดานคุณประโยชนของนมเวยไฮโปรตีน ราคา ชองทางการขาย และ
ความสะดวกในการซื้อมากกวา และเขาใจวานมเวยไฮโปรตีนนั้นไมมีความแตกตางจากนมประเภทอ่ืน 
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9. ขอเสนอแนะ
 9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้ 

9.1.1 ผูประกอบการควรใหความสําคัญเร่ืองของการพัฒนาการตลาดในมุมมองของผูบริโภค และความ
ไววางใจในตราสินคา ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมตอการแขงขันในตลาดอยางสม่ําเสมอ พัฒนากระบวนการขาย
ดานผลิตภัณฑ มีการจัดการพัฒนาทางดานราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา และมีการศึกษาราคาของผูประกอบการเจา
อื่น เนื่องจากท้ัง 2 ปจจัยท่ีกลาวมาน้ี สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนของผูบริโภคโดยตรง รวมถึงนมเวยไฮโปรตีน
เปนสินคาเฉพาะทางท่ีผูประกอบการควรใหขอมูลเพิ่มเติมแกผูบริโภคดวย 

 9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

      9.2.1 ผูที่สนใจสามารถนําไปตอยอดดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะภาพลักษณตราสินคาท่ีไมสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนนั้น นําไปหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร ดวยการสัมภาษณเชิงลึก จะทําใหไดคําตอบที่แทจริง
อันจะนํามาซึ่งการแกปญหาในการตัดสินใจซ้ือไดตรงประเด็น 

9.2.2 ผูสนใจสามารถตอยอดงานวิจัยในลักษณะโมเดลสมการโครงสราง เพื่อศึกษาอิทธิ พลทางตรงและ
ทางออมของตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ภาพลักษณตราสินคา และความไววางใจในตราสินคา
ที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือนมเวยไฮโปรตีนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อใหเห็นเสนทางของความสัมพันธที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีรูปแบบวิถีชีวิต

ใหม (New Normal) 2) วัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีรูปแบบวิถีชีวิตใหม
(New Normal) การวิจัยครังนี้ใชระเบียบวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเกษตรกรผูปลูกเมลอนจำนวน 10 คน
จากหมูบานปลายน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี การคัดเลือกแบบเจาะจง ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก สถิติในการวิเคราะหเนื้อหา 
สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชกลุมตัวอยางการสั่งซื้อชองทางการตลาดออนไลน จำนวน 400 คน ดวยแบบสอบถามการสั่งซ้ือชองทาง
การตลาดออนไลน นำมาวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของทางการจัดจำหนายผาน Facebook Fan Page มี
เนื้อหาบนชองทางดังนี ้มีการนำเสนอภาพผลิตภัณฑเมลอนที่ชัดเจนเพื่อจำหนายใหกับตามความตองการของลูกคาท่ีตองการสั่งซื้อ
ผานชองทางออนไลน 2 ) การวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีรปูแบบวิถีชีวิตใหม
(New Normal) อยูในระดับที่มาก  =4.44, S.D.=.482) และมีลูกคาเพิ่มขึ้นเพราะสรางความสะดวกความนาเชื่อถือใหกบัลูกคา 
ขอคนพบวางานวิจัยนี้คือไดเพิ่มชองทางการจัดจำหนายออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมในยุครูปแบบวิถีชีวิตใหม 

คำสำคัญ: ชองทางการพัฒนาตลาดออนไลน, เมลอน, วิถีชีวิตใหม 
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Abstract 

            This research aims to 1) develop melon online marketing channels of farmers in Suphanburi province 

in a new way of life (New Normal), 2) measure the effectiveness of melon online marketing channels of farmers 

in Suphanburi province, in a new way of life (New Normal). This research used a mixed research methodology. 

The qualitative research used a population of 10 melon growers from Plai Nam villages, Muang, Suphanburi 

Province by specific selection method. In-depth interviews and statistics were used for content analysis. The 

quantitative research used a sample order of 400 online marketing channels using an online marketing channel 

order questionnaire. The data were analyzed by descriptive statistics consisting of mean, percentage and 

standard deviation. 

            The results of the research showed that 1) the development of melon online marketing channels of 

distribution via Facebook Fan Page had content on the channels as follows; there was a clear presentation of 

melon products to sell and meet the needs of customers who want to order online, 2) the measurement of 

the efficiency of melon online marketing channels of farmers in Suphanburi province, the new way of life model 

(New Normal), was at a high level ( X=4.44, S.D. =.482). Also it is able to increase the number of customers 

because of it can creates convenience and credibility for customers. The findings of this research are that online 

distribution channels can be effectively increased appropriately in a new way of life (New Normal).    

 

 

 

keywords: Online Marketing Development Channel, Melon, New Way of Life 
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1. บทนำ
            เมลอนหรือแคนตาลูป เปนพืชในตระกูลแตงที่นิยมปลูก เพื่อการคาชนิดหนึ่งที่มีราคาตอผลสูง เนื่องจากเปนแตงที่มีรส
หอมหวาน มีคุณคาทางโภชนาการ ประเทศไทยมีพื้นที่การเพาะปลูกเมลอนทั้งหมด 1,498 ไร มีทั้งหมด 26 จังหวัด มีผลผลิตตอไร 
4,421 กิโลกรัม และมีราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยตอกิโลกรัม คือ 58.93 บาท ปจจุบันในจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกมาก
ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ปลูกทั้งหมด 457 ไร มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได 1,368,000 กิโลกรัม และมีราคาที่เกษตรกรขายได
เฉลี่ย 45.00 บาทตอกิโลกรัม (มาลี ยุวนานท, 2562) ป 2549 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้น 

จึงรวมมือกับ บริษัท เจียไต จำกัด ดำเนินโครงการนำรองภาคธุรกิจ ชวยเหลือคนจน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสงเสริมชาวบานปลูกเม
ลอนเปนรายไดเสริมเลี้ยงดูครอบครัวในหมูบานหนองคาง หมู 1 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดตั้ง
เปน วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกเมลอนบานหนองคาง ซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนี้ไดประสบความสำเร็จ และเปนแหลงที่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเม
ลอนมากท่ีสุดในประเทศไทย (นิตยา ถิ่นธรณี, 2562) 

          จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจุบันนี้พฤติกรรมผูบริโภคมีความตองการซ้ือของบนโลกออนไลน ซึ่งการซ้ือของโดยมี
ชองทางตลาดออนไลนท่ีอยูในมือของผูบริโภค จึงเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุด เพราะการซื้อของออนไลนมีความสะดวกสบายรวดเร็ว และ
ประหยัดเวลา ปจจุบันในสินคาเกษตรไดกาวเขามาสูโลกออนไลนทำใหเกษตรกรปรับตัวเขาหาการจำหนายผลผลิตทางการเกษตร
ในรูปแบบใหม เชน กรมการคาภายใน เว็บไซตตลาดสินคาเกษตรออนไลน เพื่อใหเกษตรกรไดมีชองทางในการจำหนายสินคา
เกษตร ที่เปนศูนยรวมการซื้อ-ขายออนไลน การขายสินคาเกษตรผานเพจเฟซบุกของเกษตรกร เปนตน (นพดล เจริญทรัพยานันต, 
2562) ตอมาทามกลางสถานการณ COVID-19 ที่กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น การดำเนินชีวิตของประชากรในแตละประเทศ
เริ่มมีการปรับตัวไปสู ‘วิถีชีวิตปกติแบบใหม’ หรือท่ีเรียกวา New Normal Life และในฐานะที่ไทยเปนประเทศ ซึ่งมีเกษตรกรเปน
ประชาชนสวนใหญ และมีการสงออกสินคาดานอุตสาหกรรมการเกษตรเปนลำดับตนๆ ของโลก ทำใหตองประเมินกันวา New 

Normal Life ของเกษตรกรไทยหลัง COVID-19 จะเปนอยางไรตอไป ชีวิตปกติแบบใหมของเกษตรกรไทยจะมีความเปนธรรมมาก
ขึ้นหรือนอยลงแคไหนเพียงใด จึงเชื้อเชิญนักวิชาการ ตัวแทนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก และเกษตรกรรุนใหม มารวมกันปก
หมุด เพื่อใหเห็นธงรวมกันของความเปนธรรมที่เกษตรกรควรพึงมี และควรพึงไดรับในยุคหลัง COVID-19 ชีวิตวิถีใหมหรือนิวนอร
มอล (New Normal) รวมถึงแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ก็ตองปรับตัวตามไปดวยเพื่อความอยูรอดเมือ่โลกเปลี่ยนแปลงไป
ทุกวัน ความทันสมัยดานเทคโนโลยี และความรูภูมิปญหาดั้งเดิมของคนยุคกอน จำเปนตองนำมาผสมผสานกันเกิดเปนนวัตกรรม
ใหม วิถีใหมในการทำเกษตรกรรม และการตลาดเพื่อใหเกษตรกรสามารถแกไขปญหาหนี้สินพึ่งพาตนเองปรับตัวในสถานการณ
วิกฤติตาง ๆไดจึงตองพัฒนาการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทย,2561)   

จากประเด็นปญหาที่พบขางตนนำมาสูการพัฒนางานวิจัยเรื่องการพัฒนาชองการตลาดออนไลนเมลอนรูปแบบวิถีชีวิต
ใหม (New Normal) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอนและวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลนเม
ลอนในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเพ่ือแกไขปญหาใหกับการเกษตรไดผลผลิตกำไรมากขึ้นโดยผานทางชองทางออนไลนซึ่งถาผลผลิตตรง
ตามความตองการของลูกคาท่ีสั่งซื้อนั้นก็จะทำใหมีการกลับมาซื้อซ้ำทำใหมีประสิทธิภาพดีและทำใหลูกคาเกา ลูกคาใหม เกิดความ
นาเชื่อถือทำใหเกษตรกรนั้นสามารถขายไดงายขายไดดีโดยท่ีไมตองถูกกดราคาจากพอคาคนกลางที่มารับซื้อ หากงานวิจัยนี้สำเร็จ
จะเกิดประโยชนแกเกษตรกรผูปลกูเมลอนในพื้นที่จงัหวัดสุพรรณบุรีและจะทำใหความเปนอยูของเกษตรผูปลูกเมลอนน้ันดีขึ้น 
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2. วัตถุประสงคของวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชองทางการจัดจำหนายออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีในวิถีชีวิตใหม (New Normal)

2. เพื่อวัดประสิทธิภาพชองทางการจัดจำหนายออนไลนเมลอนของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีในวิถีชีวิตใหม
(New Normal)  

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ
3.1แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดออนไลน 
กัลยา นาคลังกา (2560) กลาววา การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media Marketing) หมายถึง การตลาดโดย

ใชสื ่อสังคมออนไลนในการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนไปที่การกระจายขอมูล ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลนเปนส ำคัญ 

ผูประกอบการจึงอาศัยชองทางสื่อออนไลน เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการ เนื่องจากซ่ึงผูบริโภคหรือผูใชงานสามารถ
เขาถึงไดงายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

อณัฐพล ขังเขตต (2553) กลาววา เนื ่องจากการแขงขันทางการตลาดที่สูงขึ้น  จึงทำใหแต เดิมที่มีสวนประสมทาง
การตลาดทั้งหมด 4 ดาน หรือ 4P ไดแก Product Price Place Promotion ไดมีการปรับปรุงโดยเพิ่มสวนประสมทางการตลาด
อีก 2 ดาน หรือ 2P ใหม ไดแก Personalization และ Privacy เพื่อใหเกิดแนวคิดประยุกตใชองคประกอบการตลาดดั่งเดิมบวก
กับ ความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ทำใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหม 6Ps ดังนี ้  1) ดานผลิตภัณฑ(Product) 

2) ดานราคา (Price) 3) ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) 4) ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 5) ดานการใหบริการแบบ
เจาะจง (Personalization) 6) ดานการรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลการตลาดออนไลน (KPI) 

          มหาวิทยาลัยบูรพา (2560) KPI เปนตัวยอมาจากคำวา Key Performance Indicator หมายถึงดัชนทีีช้ี่วัดความสำเร็จ
เปนตัววัดคณุคาที่ประเมินผลออกมาเปนตัวเลข/จำนวน/ปริมาณไดชัดเจน ตัวช้ีวัดการตลาดออนไลน ประกอบไปดวย 

1)การมีสวนรวมและการเขาถึง (Engagement & Reach)เปนการวัดยอดจำนวนผูเขามาชมและจำนวนผูมีสวนรวม
ไดแก Unique Visitor คือจำนวนผูเยี่ยมชมท่ีไมซ้ำกันยกตัวอยางเชน หากมีจำนวน Traffic ถูกสงมายังเว็บไซตคุณจำนวน 100 วิว 
แตอาจจะเปนยอดวิวจากคนที่ไมซ้ำกันเพียง 80 คน Time spent on website คือชวงเวลาที่ใชบนเว็บไซตคาเฉลี่ยในการ 
ใชเวลาอยูบนเว็บไซตจะสามารถบงช้ีไดวา ยิ่งคนอยูบนเว็บไซตของคุณนานเทาใด  2)การพัฒนา Feedback จะเขามาหลากหลาย
รูปแบบทั้งในเรื่องของการ Mention ถึงแบรนด คอมเมนตตามโพสตในแฟนเพจของแบรนดหรือแมกระทั่งการทักเขามาใน 

Inbox สวนตัวของแบรนดอาจจะตรวจเช็กไปที ่จำนวนที ่ล ูกค า Complainหรือแมกระทั ่ งการทักเข ามาใน Inbox  

สวนตัวของแบรนดอาจจะตรวจเช็กไปที่จำนวนที่ลูกคา Complain หรือขอเรียกรองตาง ๆ เปนตน 3)ยอดขาย / กำไรการทำ
การตลาดประเภทยอดขายก็ยังนับวาเปนตัวชี้วัดที่ใชไดอยูเสมอ  เพราะการทำการตลาดออนไลนที่ดี นอกจากจะมีคนพูดถึงใน
โลกออนไลนแลวยอดขายหรือตัวสินคาหรือบริการก็ควรมีจำนวนที่สูงขึ้น แตหลายทานก็มองการทำการตลาดที่ไมไดมุงเนนไปที่
ยอดขายเพียงอยางเดียว4)การทำงานภายในนอกจากการวัดผลจากผลลัพธที่เกิดขึ้นภายนอกแลว การวัดผลจากการทำงาน
ภายในก็เปนสิ่งสำคัญ เพราะมันเปนเหมือนการพัฒนาทีมอยางยั่งยืน 
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3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) ไดศึกษาการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน พบวาศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซ้ือ

สินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ไดแกปจจัยดานประชากรศาสตร ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รวมถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑราคา ชองทางการจัด
จำหนาย การสงเสริมการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี ความปลอดภัยและความนาเช่ือถือ และการใหบริการสวนบุคคล 

วรพรรณ สุรัสวดี (2560) ไดศึกษาสถานการณการจัดจำหนายและการซื้อสินคาวิสาหกิจชุมชนผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสูการพัฒนากลยุทธทางการตลาด ออกแบบระบบการจัดจำหนายสินคาบนชองทางพานิชยอิเล็กทรอนิกส และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของชองทางการจัดจำหนายระหวางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นกับเว็บไซตสำเร็จรูปใน 

เครือขายสังคมออนไลน“Facebook” ระบบสามารถนำเสนอขอมูลที่ทันสมัย การเขาถึงลูกคา การตอบคำถามลูกคาไดสะดวก
รวดเร็ว  

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัย “เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี” เปนวิจัยที่

มุงเนนการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลน ประชากร คือ เกษตรกรผูปลูกเมลอน จำนวน10 คน โดยเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับ
ปญหาของการทำธุรกิจเมลอนและการวัดประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย เปนผูบริโภคที่ใชบริการ การสั่งซื้อเมลอน ผาน
ชองทางการตลาดออนไลน จำนวน 400 คนเพื่อนำขอมูลมาพัฒนาชองการตลาดออนไลน เปน Facebook (Fan page) และวัด
ประสิทธิภาพของชองทางการตลาดออนไลนขางตน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย จำนวน 2 ชุด ดังนี้ 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
2) แบบสอบถามออนไลนของกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกเมลอน จำนวน
10 คน นำขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนชองทางการตลาดออนไลน Facebook (Fan Page) และนำขอมูลแบบสอบถามออนไลน
เกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพของชองทางการตลาดออนไลน จำนวน 400 คน มาวิเคราะหโดยใช โปรเกรมสำเร็จรูป ( SPSS) 

วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. สรปุผลการวิจัย
ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนการสรุปเกี่ยวกับขอมูลดานตางๆ ดังนี้ 
1. ผลลัพธของการพัฒนาชองทางการจำหนาย Facebook (Fan Page)
จากการลงพื้นที่สัมภาษณประชากรทั้งหมด 10 คน นำไปสูการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลน Facebook (Fan 

Page) โดยผูวิจัยไดเริ่มตนจากการเปด Facebook (Fan Page) และไดใหความสำคัญเกี่ยวกับการนำเสนอ Fan Page ที่จะทำให
ผูบริโภคเกิดความเชื่อถือ เชน การเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับ Fan Page ใหครบถวน การทำปกและโปรไฟล Fan Page ใหดึงดูดความ
สนใจกับกลุมผูบริโภคและการนำเสนอขอมูลของเมลอนทั้งหมด เชน ราคา/โปรโมชั่น สรรพคุณ รสชาติ เปนตน ผลลัพธของการ
พัฒนาชองทางการตลาดออนไลน Facebook (Fan Page) พบวา มีจำนวนคนติดตาม 101 คน มีจำนวนคนถูกใจท้ังหมด 100 คน 

มีการเขาถึงโดยภาพรวม 100 คน ทำใหชองทางการจำหนายนี้ เกิดการมองเห็นของกลุมผูบริโภค และจะทำใหมีผูบริโภคมาซื้อ
สินคาผานชองการจำหนายทางออนไลนนี ้ตัวอยางภาพแสดงผลลัพธของการพัฒนาชองทางการจำหนาย Facebook (Fan Page)

มีดังตอไปนี ้
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ภาพที ่1 Facebook Fan Page    ภาพที ่2 ผูติดตาม Page    ภาพที่ 3 การเขาถึงและเยีย่มชมโพสต     ภาพท่ี 4 ตวัอยางการส่ังซ้ือจากลูกคา 

2. ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คน
         เพศ ผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New Normal)  ในจังหวัดสุพรรณบุรี สวน

ใหญพบวา เปนเพศหญิง จำนวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8 และเพศชาย จำนวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.3 

           อายุ ผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New Normal)  ในจังหวัดสุพรรณบุรี สวน
ใหญพบวา มีตั้งแต 27ปขึ้นไป จำนวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 รองลงมา 24-26 ป จำนวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 

รองลงมา 20-23 ป จำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 และต่ำกวา 20 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 

           สถานภาพ ผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
สวนใหญพบวา มีสถานะสมรส จำนวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.8 รองลงมา โสด จำนวน 90 คน และหยา/หมาย จำนวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 0.8 

ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน  (New Normal) ในจังหวัด
สุพรรณบุรี สวนใหญพบวา มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 225 คน     คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมา ปริญญาตรี 
จำนวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมา ปริญญาโท จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 และสูงกวาปริญญาโท จำนวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 1.0 

            อาชีพ ผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
สวนใหญพบวา มีอาชีพเปนเกษตรกร จำนวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 77 คน คิดเปน
รอยละ 19.3 รองลงมา คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 5.8 รองลงมา รับจางทั่วไป จำนวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 5.5 และอื่นๆ (บริษัท) จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 
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3. ขอมูลดานการตลาด
      ชองทางในการเลือกซื้อของผูบริโภค ผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New 

Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี ดานการตลาด สวนใหญเลือก Facebook (Fan page) จำนวน 247 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 44.3 

รองลงมาเลือกกลุมตลาดชองทางออนไลน จำนวน 183 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.9 รองลงมาเลือกหางสรรพสินคา จำนวน 47 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 8.4 รองลงมาเลือกตลาดนัด จำนวน 45 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.1 รองลงมาเลือกซื้อจากสวนโดยตรง จำนวน 20 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 3.6 และ Line จำนวน 15 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.7 

4. ขอมูลความพึงพอใจ
          ดานการตลาด พบวาระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน 

(New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การเพ่ิมชองทางการ
จัดจำหนายเมลอนแบบสั่งออนไลน ในสถานการณโควิด19 มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด ( =4.55) การเลือกซื้อเมลอน
ผานชองทางการตลาดออนไลนทานคิดวาประหยัดเวลาคาเดินทาง ( =4.53) การเลือกซื้อเมลอนผานชองทางตลาดออนไลนมี
ความปลอดภัยจากการถูกแมคาพอคาหลอกขาย ( =4.46) และการเลือกซื้อเมลอนผานชองทางการตลาดออนไลนงายตอการ
เลือกซื้อ ( =4.42) 

           ดานความพึงพอใจ พบวาระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน 

(New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.48) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เมลอนมีประโยชน
ตอรางกาย ( =4.57) การเลือกซื้อเมลอนในปจจุบันราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ ( =4.52) ความพึงพอใจในการเลือกซื้อ  

เมลอนผานชองทางการตลาดออนไลนในสถานการณโควิด -19 ( =4.48) ประโยชนและสรรพคุณของเมลอนมีผลตอการเลือกซื้อ
เมลอน ( =4.42) และการซื้อเมลอนมารับประทานมีความจำเปน ( =4.41) 

            ดานการวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลน พบวาระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม เรื่องการ
พัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเมลอน (New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.44) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา มีความเชื ่อถือเกี่ยวกับ   การเลือกซื้อเมลอนผานชองทางตลาดออนไลน  (Facebook fan page) 

( =4.56) ผลที่ไดรับ ทานมีความพอใจ เกี ่ยวกับคุณภาพของเมลอน ในการเลือกซื้อผานชองทางตลาดออนไลน Facebook  

(Fan Page) ( =4.47) ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อเมลอนผานชองทางตลาดออนไลน Facebook (Fan Page) ( =4.44) 

ใหบริการผานชองทางตลาดออนไลน Facebook (Fan Page) เปนที่นาพึงพอใจ ( =4.38)และยินดีที่จะเขาใชบริการซ้ำๆผาน
ชองทางตลาดออนไลน Facebook (Fan Page) ( =4.37) 
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6. อภปิราย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา สามารถพัฒนาชองทางการจัดจำหนายใหกับเกษตรกรไดมีชองทางในการจัดจำหนายออนไลน

ในสถานการณโควิด-19 ซึ่ง ผูวิจัยไดสรางชองทางการจัดจำหนายนี้ ใหมีความนาเช่ือ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจในการสั่งซ้ือสินคา
จากชองทางการจัดจำหนาย และไดกำหนดชองทางการจัดจำหนายเพื่อจะไดคำนึงถึงเปาหมายกลุมผูบริโภคที่มีในสวนแบงการตลาด 

เชน เพศ อายุ อาชีพ เปนตน เพื่อไดรูพฤติกกรรมความตองการของผูบริโภค โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ กัลยา 
นาคลังกา (2560) คือการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media Marketing) หมายถึงการตลาดโดยใชสื่อสังคมออนไลนใน
การเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนไปที่การกระจายขอมูล ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลนเปนสำคัญ ผูประกอบการจึงอาศัยชองทาง
สื่อออนไลน เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและบริการซึ่งผูบริโภคหรือผูใชงานสามารถเขาถึงไดงาย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) ไดศึกษาการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน พบวาศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคา
ผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ไดแกปจจัยดานประชากรศาสตร ในเรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมถึง
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี  

2. ผลการวัดประสิทธิภาพชองทางการจัดจำหนายออนไลน Facebook (Fan Page) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .482 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการตลาด ในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 

.474 ดานความพึงพอใจในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .494 

และดานการวัดประสิทธิภาพชองทางการตลาดออนไลนในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .482 ซึ่งสรุปไดวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการวัดประสิทธิภาพชองทางการจัดจำหนายออนไลน 
Facebook (Fan Page) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีชองมหาวิทยาลัยบูรพา(2560) ใหความหมายของประสิทธิภาพวา
หมายถึงดัชนีท่ีช้ีวัดความสำเร็จเปนตัววัดคุณคาทีป่ระเมินผลออกมาเปนตัวเลข/จำนวน/ปริมาณไดชัดเจนโดยใช  

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำการวิจัยไปใชประโยชน      
1) ควรจัดฝกอบรมใหความรูกับเกษตรกรใหมีขดีความสามารถในการใชชองทางการจัดจำหนายผานระบบอิเล็กทรอนิกส
2) ควรจัดฝกอบรมใหความรูกับเกษตรกรในการใชการแตงภาพใหมคีวามนาสนใจ
7.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจยัการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน

8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื ่องการพัฒนาชองการตลาดออนไลนเมลอนรูปแบบวิถีชีวิตใหม  (New Normal) ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

สำเร็จลุลวงไปดวยความกรุณาจากอาจารยกนกพัชร กอประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและอาจารยสาขาธุรกิจระหวาง
ประเทศทุก ๆ ทานที ่ใหคำแนะนำในการทำงานวิจ ัยครั ้งนี ้ และใหคำที ่ปร ึกษาเรื ่องขอมูลในงานวิจ ัยตางๆ  เสมอมา 
จนงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ  ผูวิจัยจึงขออกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 
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Factors Affecting Repeat Buying Decisions of Working Age Consumers via 

Shopee Application in Pathum Thani Province 

Pornnapa Sriset1 Nutsara Boonmee2 and Puangpetch Sukprasert3

 1,2,3Bachelor of Business Administration Program in General Management 

Valaya Alongkorn Rajabhat University, Pathum Thani 

Corresponding author: email koynoi2016@gmail.com 

Abstract 

        This study the objectives are to 1) to study the factors affecting the purchasing decision of the 

working-age consumers through the Shopee application in Pathum Thani Province; 2) to study the factors 

of the marketing mix that affect the Re-purchasing decisions of working-age consumers via Shopee 

application in Pathum Thani Province; 3) to study the factors of the Service Quality that affect the Re-

purchasing decisions of working-age consumers via Shopee application in Pathum Thani Province. The 

sample group in this study was working-age consumers aged 18-59 who had a Shopee application. And 

have had an experience of repurchasing products through the Shopee app In Pathum Thani Province, the 

sample size was 400 people. The research tool was a questionnaire. 

        The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The results of the research 

were as follows: Most of the consumers are female. They are in the range of 20-30 years old, have a 

single status, have a bachelor's degree. Career And have an average income at 10,001-20,000 baht   

1) Classified by online marketing mix factor (6Ps) overall was at a high level. At a high level in

all aspects as follows: Product, Marketing Promotion, Distribution, Distribution Channels, privacy, specific 

service and price respectively.  

2) Classified by quality factor of service (Service Quality) in the overall level was at a high level.

At a high level in all aspects as follows: Customer Understanding, Sense of Touch, Ability to Satisfy 

Demand, Reliability and Reliability respectively. 

Keywords: Repeat Purchase, Marketing Mix, The Shopee application 
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THE DEVELOPMENT IN EFFECTIVENESS OF TELEMEDICINE IN NEW NORMAL TREND 

OF PHARMACY UNIT OF DENTAL HOSPITAL, FACULTY OF DENTISTRY, KHON KAEN 

UNIVERSITY DURING THE PANDAMIC OF COVID-19   

Neunghathai Aphiphatkan1*, Kanphong Thanritthaweeporn1, Kanokwan Wonginyoo2 and 

Suksawat Saenprasert3 

1Dental Hospital, Faculty of Dentristry, Khon Kaen University  

*neungpharma@gmail.com

Abstract  

This study aims 1) to develop the telemedicine system for chronic orofacial pain and oral medicine 

during the pandemic of COVID-19 2) to study the effectiveness of the telemedicine system 3) to study 

patient’s satisfaction of the telemedicine. The study was quantitative research, used the work process record 

form and questionnaire as the research tools. The samples were selected with subjective sampling, consisted 

of 206 patients of chronic orofacial pain and oral medicine clinic. The data were analyzed with descriptive 

statistics, including; frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that according to 206 patients were considered prescribing home medication 179 

persons, and were 162 females. Most of them have government officer’s welfare, as 86 persons. The samples 

were under the treatment on Orofacial pain as 121 persons, and on oral medicine as 85 persons. The 

patient’s satisfactions were highest satisfied for 96.65 percent. The study indicated that the telemedicine was 

effective in increasing patients care channel, reducing overcrowding of hospital’s patients, decreasing the risk 

of COVID-19 infection, and promoting patient’s compliance that supports new normal way.  

Keywords: Telemedicine, Coronavirus Disease 2019, Dental Hospital 
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  (N 206)

% S.D. 

1.  (Telemedicine) 4.77 96.65 0.38 
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1.2  Telemedicine 4.97 96.65 0.24 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโดยใชลีนในผูปวยนอกทางทันตกรรม
เพ่ือรองรับรูปแบบปกติใหม (New Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน

กนกวรรณ วงศอินทรอยู1* หนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต2 ศุกรสวัสดิ์ แสนประเสริฐ3 

1คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน 

kanowo@kku.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2) หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา 
โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ชนิดกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยาง 435 คน เครื่องมือการวิจัยโดยใช
แบบสอบถามออนไลนและแบบบันทึกระยะเวลารอคอย การวิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบท่ีมีกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบ
การบริการใหมมีผลทําใหลดความสูญเปลาของขั้นตอนจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ทําใหเวลาการใชบริการลดลง 2) ความพึงพอใจ
คุณภาพของบริการท่ีรวดเร็วขึ้นคา เฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ  กอนและหลัง 
การพัฒนามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ระยะเวลาของกระบวนการที่ใชบริการ เวลาที่ใหคุณคาที่สั้นที่สุด 
55 นาที ยาวท่ีสุด 60 นาที และวงรอบเวลาทั้งหมด เวลาที่ใหคุณคาที่สั้นที่สุด 65 นาที ยาวท่ีสุด 81 นาที 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, ลีน, รูปแบบปกติใหม, บริการผูปวยนอก, โรงพยาบาลทันตกรรม 
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EFFECTIVENESS INCREMENT BY LEAN PROCESS IN DENTAL OUT-PATIENT SERVICE FOR 

SUPPORTING NEW NORMAL WAY OF DENTAL HOSPITAL, KHON KAEN UNIVERSITY 

Kanokwong Wonginyoo1* Neunghathai Aphiphatkan2 Suksawat Saenprasert3 
1
Faculty of Dentistry Khon Kaen University, Khon Kaen 

kanowo@kku.ac.th 

Abstract 

This research aims to 1) study dental out-patient service pattern of dental hospital, Khon Kaen University, 

2) search for invention to promote effectiveness of dental out-patient service. This research was a research and

development (R&D) by using quasi-experimental study with one group of sample by measuring value of pre-and-

post experiment. The samples were 435 persons. Research tools were online questionnaire and waiting time 

recorder, analyzed data with frequency, percentage, average, standard deviation, and dependent group T-test (pair 

T-test), The significant was defined as 0.05. The result showed 1) the new service reduced the wasted step from 5 

to 4 steps process, resulted in service time is reduced, 2) the average score of out-patient’s satisfactory among the 

new service process, comparing with the old one was significantly different (P = 0.05), 3) the process time (PT) was 

shortest 55 minutes and longest 60 minutes, and the total-turn-around time (TAT) was shortest 65 minutes and 

longest 81 minutes.   

Key words: service’s waiting time, patient’s satisfactory, dental out patient  
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1. บทนํา
ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการแขงขันที่รุนแรงในทุกธุรกิจและ

บริการรวมถึงการใหบริการทางการแพทยทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ดังนั้น โรงพยาบาลตองปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน เพิ่ม
ขีดความสามารถใหกับองคกรและบุคลากรในสังกัดในการตอบสนองความคาดหวัง และความตองการของผูใชบริการโดยการเพ่ิมคุณคา
การใหบริการ ลดความสูญเปลา ซึ่งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถานที่ใหบริการทาง    
ทันตกรรมขั้นสูงแบบบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตรสุขภาพแบบครบวงจร โดยมุงเนนใหความสําคัญกับผูปวยทั่วไป กลุมผูปวย
พิเศษ เชน ผูปวยสูงอายุ กลุมผูปวยท่ีมีความตองการพิเศษ (Special Needs) กลุมผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ กลุมผูปวยเด็กโรคหัวใจผูปวย
ที่ตองไดรับการผาตัดหัวใจ กลุมผูปวยท่ีมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา ผูปวยมะเร็งชองปาก และผูปวยที่มีรายไดนอย
ดอยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการผูปวย ถือเปนนโยบายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพการใหบริการ เพื่อใหไดผลลัพธที่สรางประโยชนรวมระหวางโรงพยาบาลทันตกรรมและผูรับบริการ เพื่อใหเกิด  
ความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ แตจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาไดพบปญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการรักษา ความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และระยะเวลารอคอยการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม 
คอนขางนานรวมทุกกระบวนการในการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม เฉลี่ย 149 นาที ซึ่งเกินเกณฑมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับปรับปรุง 2558 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) กําหนดเวลาท่ีผูปวยรอรับบริการในแตละหนวย
บริการไมควรเกิน 30 นาที (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2558) ความสูญเปลาเปนปญหาที่เกิดข้ึนในทุกองคกรโดยเฉพาะ
ความสูญเปลาที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานท่ีแฝงในรูปของเสีย  ความล าชา รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่ ไมสรางคุณคาเพิ่ม  
(Non-Value Added) หรือผลกําไรใหกับธุรกิจ (โกศล ดีศีลธรรม, 2554) จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมาพบวา แนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในโรงพยาบาลโดยการใชแนวคิดลีนเปนระบบที่ไดรับการยอมรับในธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงานวาเปนกระบวนการ
ผลิตที่ดีที่สุดในขณะนี้ โดยเปนระบบท่ีมุงเนนการกําจัดความสูญเปลา (Waste) ในงานตางๆ ทําใหเกิดคุณคาของงานลดตนทุนและเพ่ิม
ผลผลิตทําใหลูกคาหรือผูรับบริการพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและบริการมากที่สุด (นิพนธ บัวแกว, 2549; Aherne, 2007)ซึ่งแนวคิด 

แบบลีน (Lean Thinking) มี 5 องคประกอบหลัก คือ 1) การระบุคุณคาของสินคาหรือบริการ (Value) 2) การแสดงสายธารแหงคุณคา 
หรือผังแหงคุณคา (Value Stream) 3) การทําใหคุณคาเกิดการไหลอยางตอเนื่อง (Flow) 4) การใหลูกคาเปนผูดึงคุณคาจาก
กระบวนการ (Pull) 5) การสรางคุณคาและกําจัดความสูญเปลาอยางตอเนื่อง (Perfection) (เจมส พี วูแมค, 2007) ในปจจุบัน 

เกิดสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม 2019 หรือโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับต้ังเเตเดือนมกราคม 
ป 2020 ทําใหรัฐบาลของหลายประเทศตองบังคับใชมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมไมใหโรคแพรกระจายเเละลดจํานวนผูติดเช้ือรายใหม 
มาตรการเหลานี้สงผลใหไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ สรางผลกระทบเปนวงกวางรวมถึงการใหบริการทางการแพทยทุกรูปแบบ 
อีกทั้งขณะนั้นรัฐบาลไทยมีมาตรการเขมงวดในการเดินทางขามจังหวัด (รพีพัฒน มัณฑนะรัตน, 2563) จากการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 การดําเนินชีวิตของประชากรในแตละประเทศเริ่มมีการปรับตัวไปสู “วิถีชีวิตปกติแบบใหม” หรือที่เรียกวา “New Normal 

Life” ประชาชนจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  รวมถึงการใหบริการ 
ทางการแพทยก็จําเปนตองปรับรูปแบบและกระบวนการใหสอดรับกับสถานการณ ดังนั้น ผูวิจัยจึงคํานึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใหบริการโดยใชลีนในผูปวยนอกทางทันตกรรมเพ่ือรองรับรูปแบบปกติใหม  (New Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม  โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และเพื่อหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม โดยมุงเนนการลดการสูญเปลา 
(Waste) ในทุกๆ กระบวนการ เชน ระยะเวลารอคอยการรักษา การวางรอบเวลาผูสงมอบ การใชแรงคน เครื่องมือ เวลา พื้นที่การ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนความสูญเปลาเปนคุณคา ความรู และพลังอํานาจแกผูปฏิบัติงาน เกิดความยืดหยุนเพิ่มขีดความสามารถขององคกร 
สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการและความสําเร็จของหนวยงานในองคกรในระยะยาวตอไป  
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2.2 เพื่อหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรมโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. สมมติฐานการวิจัย (ถามี)
 3.1 ความพึงพอใจของผูปวยนอกในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชแนวคิด 

แบบลีนสูงกวาการใชรูปแบบการบริการเดิม 

3.2 ระยะเวลาการใชบริการของของผูปวยนอกในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
โดยประยุกตใชแนวคิดแบบลีนนอยกวาการใชรูปแบบการบริการเดิม 

4. แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ระบบลีนเปนเครื่องมือที่ใชในการติดตามความสูญเปลาเพื่อกําจัดใหหมดไปจากระบบอยางไมมีสิ้นสุดโดยความสูญเปลา 

ที่ไมเกิดคุณคาแกผลิตภัณฑ (Allen, 2000) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต กําจัดความสูญเปลา และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน  

จึงนําหลักการพ้ืนฐานของระบบลีนที่ Womack & Jones (2013) ไดนําเสนอหลักการแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) มาใชในการ
ใหบริการของของผูปวยนอกในโรงพยาบาลทันตกรรม Lean Thinking เปนกระบวนการเพ่ิมคุณคาและคนหากิจกรรมท่ีไมเพิ่มคุณคา 
หรือเรียกวา ความสูญเปลา (Waste) ใหกับผลิตภัณฑหรือบริการ เครื่องมือความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) หมายถึง การสูญเสีย
ทรัพยากรการผลิตที่สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนคุณภาพและการสงมอบ (พรรณี หอมทอง, 2560) ซึ่งประกอบดวย 1) ความสูญเปลา
จากการผลิตมากเกินไป (Waste of Over Production) การผลิตหรือบริการท่ีเร็วกวาหรือมากกวาที่กระบวนการตอไปจะตองการ
กอใหเกิดความสูญเปลาที่กระบวนการถัดไป ตองรอและตองใชพื้นที่ในการรอคอย 2) ความสูญเปลาจากการรอคอย (Waste of 

Waiting) เกิดการรอคอยในขณะทําการผลิตหรือบริการ เชน การจัดเตรียมอุปกรณ รอคอยวัสดุ เป นการแสดงถึงการใชเวลา 
อยางไมมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตขาดความสมดุลตอเนื่องเกิดความลาชาในการผลิต  และยังสงผลใหการสงมอบสินคาที่ลาชา 
อีกดวย 3) ความสูญเปลาจากการขนยาย (Waste of Transportation) การขนยายเปนกิจกรรมซึ่งไมกอใหเกิดมูลคาเพิ่มแตจะ
กอใหเกิดความสูญเปลา 4) ความสูญเปลาจากกระบวนการท่ีไมเหมาะสม (Waste of Inappropriate Processing) การใชเคร่ืองมือ 

ที่ไมถูกตองตามมาตรฐาน การจัดลําดับงานไมเหมาะสม 5) ความสูญเปลาจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Waste of Unnecessary 

Inventory) การเก็บวัสดุรอการผลิตมากเกินความจําเปนทําใหตองใชพื้นท่ีในการเก็บมาก 6) ความสูญเปลาจากการเคลื่อนที่ที่ไมจําเปน 
(Waste of Unnecessary Motions) การเคลื่อนไหวของพนักงานท่ีมาจากทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม อาจจะเกิดมาจากการจัด
วางผังการทํางานท่ีไมเหมาะสมทําใหมีการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนเกิดความเม่ือยลาหรือพนักงานใชเวลาทํางานมากขึ้น 7) ความสูญเปลา 
จากของเสีย (Waste of Defects) สินคาที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดไวทําใหตองเกิดการซอม  เสียเวลาและแรงงาน 

ในการตรวจสอบแกไข และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาการนําแนวคิดสายธารการใหบริการตามการรับรูของผูปวย (Patient’s 

Value Stream : PVS) มาใช การทําความเขาใจกระบวนการทํางานโดยละเอียดและเขียนเปนแผนภูมิตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
กระบวนการ ระบุเจาหนาที่หรือผูปวยและผูที่เกี่ยวของในกระบวนการทํางาน การประเมินสถานที่ทํางานจริง จดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาท่ีใชในแตละกระบวนการ (Process Time) และระยะเวลารอคอยในแตละข้ันตอน (Delay Time) รวมท้ังประเด็นคุณภาพ 
(CTQ) หรือปญหาท่ีพบ (Defect) ในแตละกระบวนการโดยใชขอมูลที่มีอยูในระบบหรือจากการเก็บรวบรวมขอมูลระบุคุณคาและ 
ความสูญเปลาในมุมมองของผูรับบริการ (Downtime) รวมถึงแนวทางการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการบริการโดยใชคุณภาพ 
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การบริการท่ีมีการลดความสูญเปลาจากการใชบริการครั้งแรกตามการรับรูของผูปวย (First Time Quality : FTQ) เปนกระบวนการ 
ที่นําขอมูลที่ไดมาจากขอมูล (Critical to Quality : CTQ) ในแตละข้ันตอน หากเกิดความผิดพลาดขึ้นตองทําการแกไขไมสามารถ 
สงงานไปยังกระบวนการตอไปได และตองเปน CTQ ที่สอดคลองทําใหบรรลุเปาหมายของกระบวนการจึงนํามาสูกา รพัฒนา 
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโดยใชลีนในผูปวยนอกทางทันตกรรมเพ่ือรองรับรูปแบบปกติใหม (New 

Normal) ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยสามารถแสดงรายละเอียดของกรอบแนวคิดการวิจัย 
ตามภาพที่ 1 ดังนี ้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

6. วิธีการดําเนินงาน
6.1 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(Qasi-Experimental Research Design) ชนิดกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง (The One Group Pretest-Posttest Only 

Design) (Srisathitnragoon, 2007)  
ประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมเปาหมาย 
ประชากรเปนผูปวยนอกของโรงพยาบาลทันตกรรมฯ ในระหวางเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 จํานวน 435 คน 

โดยมีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ 1) เปนการสุมผูปวยนอกทางทันตกรรมที่มารับบริการโรงพยาบาลทันตกรรมฯ 2) สามารถ
สื่อสารภาษาไทยไดดี 3) ยินยอมเขารวมการวิจัย เกณฑคัดออก คือ ไมใชผูปวยโรงพยาบาลทันตกรรมฯ ซึ่งแบงกลุมตัวอยางออกเปน  
2 กลุม คือ 1) กลุมตัวอยางผูปวยนอกของโรงพยาบาลทันตกรรมฯ คํานวณกลุมตัวอยางตามสูตร Cochran (Cochran, 1977 อางใน  
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) สูตรในการคํานวณท่ี 95% ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได 0.005 จํานวน 435 คน การสุมตัวอยาง 
วิธีสะดวก 2) กลุมตัวอยางผูปวยนอกของโรงพยาบาลทันตกรรมฯ กลุมตัวอยางเดียวกัน จํานวน 30 คน เพื่อเก็บระยะเวลาการใชบริการ
และความสูญเปลา 

เคร่ืองมือการวิจัยและการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดังนี้ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับบรกิารทันตกรรมฯ ความพึงพอใจของพาราสุรามาน 

ไชทัลและเบอรรี่ (Parasuraman Zeithamal and Berry, 1985) และแบบบันทึกระยะเวลารอคอยผูปวยนอกทางทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรมฯ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับไปให  การหาคา IOC 
จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา จากนั้นนําไปทดลองใชกับผูปวยนอก 

ทางทันตกรรมฯ จํานวน 30 คน หาคาความเช่ือมั่นดวยวิธีการครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ไดคาความเท่ียง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1437 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ของแบบสอบถามเทากับ 0.94 สวนแบบบันทึกระยะเวลารอคอยการรับบริการนั้น ผูวิจัยตรวจสอบความเช่ือมั่นจากการสังเกต 
(Inter-rater Reliability) โดยนําแบบันทึกไปทดลองบันทึกระยะเวลารอคอยการรับบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ รวมกับ
หัวหนางานหัวหนาหนวย และเจาหนาที่เคานเตอรประจําแตละหนวยงานในโรงพยาบาลทันตกรรม เปนผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยอธิบายข้ันตอนและวิธีการบันทึกจนเขาใจ 

การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติวิเคราะหดานสถิติพื้นฐาน โดยการแจกแจงความถ่ี  รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที ที่มีกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent Group T-test หรือ Paired 

T-test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยาง ผูปวยนอกของโรงพยาบาลทันตกรรมฯ จํานวน 435 คน เปนเพศชาย 178 คน คิดเปน

รอยละ 40.9 เพศหญิง 257 คน คิดเปนรอยละ 59.1 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-40 ป คิดเปนรอยละ 45.5 ระดับการศึกษา 
สวนใหญจบปริญญาตรี 195 คน คิดเปนรอยละ 44.8 ผูใชบริการสวนใหญเปนกลุมนักเรียนและนักศึกษา 181 คน คิดเปนรอยละ 41.6 

สวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน 222 คน คิดเปนรอยละ 51 ความถ่ีในการเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลทันตกรรมฯ สวนใหญ 
เกิน 5 คร้ังใน 1 ป 238 คน คิดเปนรอยละ 54.7 สิทธิประโยชนที่ใชสวนมากเปนสิทธิ์จายตรง 108 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และ 
ชําระเงินเอง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 25.5 ทราบขอมูลขาวสารของโรงพยาบาลทันตกรรมฯ สวนมากผานการแนะนํา 
จากคนใกลชิด 328 คน คิดเปนรอยละ 75.4 

2. รูปแบบการใหบริการผูปวยนอกทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมฯโดยประยุกตใชแนวคิดลีน โดยมีการพัฒนาแบงเปน
2 แผนภูม ิดังตอไปนี้ 

แผนภูมิที่ 2.1 สายธารคุณคาของการใหบริการแกผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ
(กอนการพัฒนา) โดยมีการกําจัดขั้นตอนท่ีไมจําเปนออกและการรวมขั้นตอน
บริการที่เหลือเขาดวยกัน ดังแสดงแผนภูมิดังตอไปนี้ 

แผนภูมิที่ 2.2 สายธารคุณคาของการใหบริการแกผูปวยนอกทาง  
ทันตกรรมฯ (หลังการพัฒนา) โดยมีการกําจัดขั้นตอนที่ไมจําเปนออก
และการรวมข้ันตอนบริการท่ีเหลือเขาดวยกัน  ดังแสดงแผนภูมิ
ดังตอไปนี้ 

=  การรวมข้ันตอนที่ 1 จุดคัดกรอง ขั้นตอนที่ 2 หนวยเวชทะเบียน 

        =  Delay Time เวลาที่สูญเปลา 
จํานวน 5 กิจกรรม 

Process Time (PT) = เวลาที่ใชในกระบวนการ = 148 นาที          

Delay Time (DT) = ระยะเวลาการรอคอย = 57 นาที 
Total Turn around time (TAT) = รอบเวลาท้ังหมดใชในกระบวนการ 
(PT+DT) = 205 นาที Total FTQ = 73% 

จํานวน 4 กิจกรรม 

Process Time (PT) = เวลาท่ีใชในกระบวนการ = 55 นาที          
Delay Time (DT) = ระยะเวลาการรอคอย = 10 นาที 
Total Turn around time (TAT) = รอบเวลาท้ังหมดใชใน
กระบวนการ (PT+DT) = 65 นาที         
Total FTQ = 99% 
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3. ความพึงพอใจตอบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ ระยะเวลาการใชบริการ คุณคาของสายธารการใหบริการ
ตามการรับรูของผูปวยและคุณภาพการบริการท่ีมีการลดความสูญเปลาจากการใชบริการครั้งแรกตามการรับรูของผูปวยกอนและหลัง
การพัฒนา 

จากตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ โดยรวมและรายดานกอนการพัฒนา    
อยูในระดับปานกลาง (  = 3.24, 3.39, 3.33, 3.31 และ 3.21 ตามลําดับ) แตหลังการพัฒนาคาเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการบริการ 
ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.54, 4.59, 4.53, 4.63 และ 4.51 ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการบริการ
ผูปวยนอกทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน กอนและหลังพัฒนาพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพ 
การบริการหลังการพัฒนาโดยรวมและรายดานสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 2 พบวา ระยะเวลาการใชบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ ภายหลังการใชรูปแบบการบริการผูปวยนอก 
ทางทันตกรรมโดยประยุกตใชแนวคิดแบบลีน หลังการพัฒนาจะนอยกวากอนการพัฒนาท้ังเวลาใหคุณคาที่สั้นที่สุด และเวลาใหคุณคา 
ที่ยาวท่ีสุด ทุกประเด็นของเวลาของกระบวนการท่ีใชบริการ (PT) เวลาที่สูญเปลาแตละข้ันตอน (DT) และวงรอบเวลาท้ังหมด (TAT) 

ตารางท่ี 3 พบวา คุณคาของสายธารการใหบริการตามการรับรูของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ มีจํานวนรอยละที่ผูปวยนอก
ทางทันตกรรม สามารถรับรูคุณคาหรือความสําคัญจําเปนตองกระทําในกิจกรรมการใหบริการหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา      
ทั้งคาต่ําสุดและคาสูงสุดและคุณภาพการท่ีมีการลดความสูญเปลาจากการใชบริการครั้งแรกตามการรับรูคุณคาคุณภาพการบริการ  
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ตอการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ กอนและหลัง จําแนกเปนรายดาน
และโดยรวม ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาการใชบริการของผูปวยนอก 
ทางทันตกรรมฯ กอนและหลัง ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรอยละของคุณคาของสายธารการใหบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ กอนและหลัง ดังตารางตอไปนี้ 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. รูปแบบการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ โดยประยุกตใชแนวคิดแบบลีน จากการศึกษาพบวา รูปแบบการบริการ

ของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ ที่พัฒนาข้ึนใหมตามแนวคิดแบบลีนบูรณาการกับแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการของพาราสุรามานไซทัล
และเบอรรี่ทําใหไดรูปแบบการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ ที่ดีกวารูปแบบเดิมเนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้ 1) รูปแบบ
การบริการใหมมีผลทําใหลดความสูญเปลาของขั้นตอนจาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ทําใหเวลาการใชบริการลดลง 2) ความพึงพอใจ
คุณภาพของบริการที่รวดเร็วข้ึนคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจตอบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ กอนและหลังการพัฒนามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิรศักย เทพจิต (2559) การใหบริการตรวจรักษา
ของโรงพยาบาล โดยใชแนวคิดลีนทําใหคุณภาพการใหบริการดีขึ้นสามารถลดข้ันตอนกระบวนการตรวจรักษา 

2. เปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการระหวางรูปแบบการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ โดยประยุกตใชแนวคิด
แบบลีนกับรูปแบบการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมแบบเดิม พบวา ระยะเวลาของกระบวนการที่ใชบริการ (PT) เวลาที่ใหคุณคา
ที่สั้นที่สุด 55 นาที ยาวที่สุด 60 นาที และวงรอบเวลาทั้งหมด (TAT) เวลาท่ีใหคุณคาที่สั้น ที่สุด 65 นาที ยาวที่สุด 81 นาที ในขณะท่ี
การใชรูปแบบการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ แบบเดิมเวลาของกระบวนการท่ีใชบริการ (PT) เวลาท่ีใหคุณคาที่สั้นที่สุด 
148 นาที ยาวที่สุด 166 นาที และวงรอบเวลาท้ังหมด (TAT) เวลาท่ีใหคุณคาที่สั้น ที่สุด 205 นาที ยาวที่สุด 261 นาที จะเห็นวา 
ระยะเวลาการใชบริการหลังการพัฒนาจะนอยกวาการพัฒนาซ่ึงเปนไปตามสมมตฐานขอที่ 2 ที่วา ระยะเวลาการใหบริการผูปวยนอก 
ทางทันตกรรมฯ โดยประยุกตใชแนวคิดแบบลีนนอยกวาการใชรูปแบบเดิม เนื่องจากการใชรูปแบบใหม ไดมีการลดขั้นตอน 
จาก 5 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน ซึ่งการลดขั้นตอนมีผลทําใหระยะเวลาลดลง สอดคลองกับผลการศึกษาของ นภดล เฟองขจร (2557) 

ไดใชแนวคิดของลีนในคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา  สามารถลดระยะเวลา 
รอชําระเงินคารักษาจาก 7 นาที เหลือ 2 นาที และลดเวลาคนหาแฟมจาก 2 นาที เหลือ 10 วินาที  

ขอเสนอแนะ 
1. การนําผลการวิจัยในครั้งน้ีไปประยุกตใชรูปแบบการบริการของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ โดยประยุกตใชแนวคิดแบบลีน

กับหนวยงานทางการแพทยและงานดานบริการสุขภาพในการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรมสงผลดีตอคุณภาพการบริการ เชน ผูปวย
ไดรับบริการท่ีรวดเร็ว ระยะเวลาการใชบริการลดลง ดังนั้น ผูบริหารโรงพยาบาลและฝายการบริการทางการแพทยและสุขภาพ  
ใชรูปแบบนี้เปนตนแบบสําหรับการจัดการประสานงานตอไป 

2. การศึกษาครั้งตอไป ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อใหไดรูปแบบการบริการ
ของผูปวยนอกทางทันตกรรมฯ โดยประยุกตใชแนวคิดแบบลีนท่ีมีความคงตัวและเปนตนแบบทีดีของหนวยงานอ่ืนตอไป 
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ความพึงพอใจของบุคลากร คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ 

ศุกรสวัสด  แสนประเสริฐ1* กนกวรรณ วงศอินทรอยู2 หนึ่งหทัย อภิพัตฐกานต3  

1คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน  
sukska@kku.ac.th 

บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกนตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการ
เก็บขอมูลเปนแบบสอบถามออนไลนไดทําการทดสอบความเชื่อมั่นไดคา 0.872 โดยศึกษากลุมตัวอยางคือ บุคลากรคลินิก
ทันตกรรมพิเศษ จํานวน 186 คน การสุมตัวอยางแบบสะดวก การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะ
บุคคลผานระบบสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดาน
ความรวดเร็วในการสงขอมูล ความถูกตองในการสงขอมูล ความสะดวกในการรับสงขอมูล การสงขอมูลชวยในการลด
ปริมาณการใชกระดาษ การสงขอมูลชวยลดขั้นตอนการทํางาน การสงขอมูลชวยลดเวลาการทํางาน พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด สวนในดานการตอบสนองการแกไขขอมูลพบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ  การตรวจสอบขอมูลเฉพาะบุคคล  ระบบสารสนเทศ 
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SPECIAL CLINIC STAFFS’ SATISFACTION WITH REPAYMENT CHECKING 

THROUGH INFORMATION SYSTEM IN DENTAL HOSPITAL, KHON KAEN 

UNIVERSITY 

    Suksawat Saenprasert1* Kanokwan Wonginyoo2 Neunghathai Aphiphatkan3

1Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Khon Kaen 
sukska@kku.ac.th 

Abstract  

This study aims to study Dental Hospital of Khon Kaen university: special clinic staffs’ 

satisfaction on repayment checking through information system. Quantitative research tool 

was online questionnaire, which was 0.872  of tasted reliability. The samples were 186 special 

clinic staffs of Dental Hospital, Khon Kaen University, randomly sampling. Analyzed by 

descriptive statistic; concluding frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 

result showed the staffs was satisfied in highest level for 66.7 percent. To describe over the 

details, the result showed that: The data transferring speed, the data transferring accuracy, 

the convenience in data transferring, the reduction in paper utilize, the decrement in 

procedure’s steps, and the decrement of working time were satisfied in highest level. The 

satisfactory on admin’s response in data correction was in moderate level.          

Keyw1ords: Satisfaction, Personal Information check, Information System 
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1. บทนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในการดําเนินงานขององคกรตางๆ ในปจจุบันมากขึ้น เพื่อใหการบริหาร

จัดการขอมูลภายในองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่มีความรวดเร็ว ระบบสารสนเทศ

ตลอดจนขอมูลในองคกรที่มีความสมบูรณและพรอมใชงาน สามารถตอบสนองความตองการของผูบริหาร และประกอบการ

ตัดสินขององคกรไดทันเวลา มีระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและเหมาะสม สามารถบริหารจัดการขอมูลได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชประโยชนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาองคกรใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่

เ พ่ิมข้ึนในยุค Thailand 4.0 (จริยาพร สุขปุย ,  2561) ระบบสารสนเทศจึงเปนชุดขององคประกอบท่ีทําหนาที่

รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจายสารสนเทศ เพ่ือชวยการตัดสินใจ การควบคุมในองคกร ในการทํางานของระบบ

สารสนเทศประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การนําขอมูลเขาสูระบบ(Input) การประมวลผล (Processing) และการ

นําเสนอผลลัพธ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะทอนกลับ (Feedback) เพ่ือการประเมินและปรับปรุงขอมูล

นําเขา ระบบสารสนเทศอาจจะเปนระบบที่ประมวลดวยมือ(Manual) หรือระบบที่ใชคอมพิวเตอรก็ได (Computer-based 

information system –CBIS) (Laudon & Laudon, 2001) ระบบสารสนเทศมีสวนสําคัญชวยใหเกิดคุณภาพการบริการ 

ลดระยะเวลา และขั้นตอนการทํางาน (G. Bhandari and A. Snowdon, 2012) และสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นใน

องคกร (สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย, 2542) การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มคุณภาพการ

บริการมีสวนชวยทําใหองคการทํางานไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญในกิจกรรมการจัดการ

ทํางานตั้งแตวางแผนการทํางาน การสั่งการ การควบคุม และมีสวนสนับสนุนใหเกิดการติดตอสื่อสารผานสังคมออนไลนได

อยางเปนระบบ สงผลดีตอการสนับสนนุใหทุกหนวยงานปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ (วุทธิชัย ลิ้มอรุโณทัย, 2559) 

คลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนอีกหนวยงานที่ไดนําระบบสนเทศมาใชใน
การใหบริการบุคลากร เพ่ือใชในการตรวจสอบรายไดเฉพาะบุคคล เนื่องจากคลินิกทนัตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม  
มีบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่อ่ืนๆ ที่ลงปฏิบัติงานจํานวนมาก โดยมีการตรวจสอบรายไดเฉพาะบุคคล ซึ่งไดแก
รายละเอียดการเรียกเก็บคารักษาทางทันตกรรมประจําวันสําหรับทันตแพทยที่ลงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
รายละเอียดจํานวนเงินคาตอบแทนรายวันสําหรับเจาหนาท่ี กอนทําการเบิกจายคาตอบแทน โดยปญหาที่พบจาก
กระบวนการเดิมคือ บุคลากรไมสามารถตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลไดแบบรายวัน ซึ่งเกิดความลาชาในการสง
ขอมูล ขาดความถูกตองในการสงขอมูลเฉพาะบุคคล ไมมีความสะดวกในการรับสงขอมูลในรูปแบบกระดาษ การสงขอมูลมี
ความซับซอนหลายขั้นตอน รวมทั้งมีการใชทรัพยากรดานกระดาษจํานวนมาก จากปญหาดังกลาวไดมีการแกไข
กระบวนการทํางานใหม ดวยการนําเอาระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการตรวจสอบรายไดเฉพาะบุคคล ใหมีความรวดเร็ว 
ถูกตอง ลดขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งลดจํานวนทรัพยากรกระดาษลงจนเหลือเปนศูนย อยางไรก็ตามกระบวนการดังกลาว
ยังไมไดสํารวจความพึงพอใจของผูใช เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ จึงเกิด
การศึกษาในเรื่องความพึงพอใจของบุคคลกรคลินิกทันตกรรมพิเศษความพึงพอใจของบุคลากร คลินิกทันตกรรมพิเศษ 
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน ตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคล ผานระบบสารสนเทศข้ึน 
เพ่ือที่จะนํามาใชใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรมตอการตรวจสอบขอมูลรายได

เฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ 
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3. แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งท่ีมีผลตอความสําเร็จของงานที่บรรลุเปาหมายที่

วางไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของบุคคลในแนวทางที่เขา
ประสงค ซึ่ง “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรูสึกที่เปนที่ยอมรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกที่ยินดีกับการปฏิบัติงานท้ังการ
ใหบริการและการรับบริการในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ จะทําใหบุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความตองการทําให
เกิดความสุขเปนผลดีตอการปฏิบัติงานไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ดังน้ี 
 3.1 แนวคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ความพึงพอใจหรือความพอใจ (satisfaction) พจนานุกรมดานจิตวิทยา 
Chaplin (ปรีชา แหวนหลอ, 2559) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ความรูสึกของผูที่มารับบริการตอสถานบริการตาม

ประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการน้ัน  
 3.2 ทฤษฎีการจูงใจการบํารุงรักษาของ Herzberg (Herzberg, F., 1959) ซึ่งไดกลาวถึงปจจัยการจูงใจซึ่งเปน

ตัวกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ไดแก โอกาส ความสําเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบความเจริญกาวหนา และ
ปจจัยการบํารุงรักษา ซึ่งเปนตัวขัดขวางความพึงพอใจ ไดแก นโยบายขององคการ สภาพการทํางาน ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ประกอบดวย องคประกอบการกระตุน (motivation factor) หรือปจจัยจูงใจ มีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงาน
โดยตรงเปนสิ่งจูงใจบุคคลใหมีความตั้งใจในการทํางานและเกิดความพึงพอใจในการทํางานและองคประกอบค้ําจุน 
(hygiene factor) หรือปจจัยค้ําจุน เปนปจจัยที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมในการทาํงานหรือสวนประกอบของงาน  
 3.3 ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom (Vroom, V.H., 1994) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของ

บุคคล จะประเมินความเปนไปไดของผลที่บังเกิดข้ึนแลว จึงดําเนินการปฏิบัติที่ตนคาดหวัง การจูงใจขึ้นอยูกับการคาดหวัง
ของมนุษยตอผลท่ีเกิดขึ้น ทฤษฎีนี้ ทํานายวาบุคคลจะรวมกิจกรรมที่เขาคาดหวังวาจะไดรับรางวัลหรือสิ่งตาง ๆ ที่เขา
ปรารถนา ความพึงพอใจก็คือความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความหมาย ตองการ หรือ แรงจูงใจ 

3.4 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพดอก
คําใต พบวาความพึงใจตอการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศอยูระดับดี โดยพบวาดานการจัดหมวดหมูของขอมูล 
สะดวกตอการคนหามากที่สุด รองลงมาคือ ดานขอความทันสมัยและเปนปจจุบัน และความพึงพอใจนอยที่สุดคือดานระบบ
ใชงานงายและไมซับซอน (ธนรัฐ อินตะสาร, 2557) 

 3.5 การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานความสมบูรณของการสรุปเวชระเบียนผูปวยใน 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชงานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ตอระบบสารสนเทศตนแบบท่ีพัฒนาข้ึนในภาพรวมของระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่ง
ไดแก ดานความเชื่อถือได ดานความทันตอเวลา และความงายตอการใชงาน ผูใชขอมูลจากระบบสารสนเทศความพึงพอใจ
ตอระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งไดแก ดานความสมบูรณดานความเขาใจงายและดาน
ความเก่ียวของกัน (จตุพร กลมปน, 2562)   

4.วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท่ีคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํานวน 186 คน ไดแก ทันตแพทย จํานวน 87 คน ผูชวยทันตแพทย จํานวน 65 คน เภสัชกร จํานวน 2 คน พยาบาล จํานวน 

4 คน เจาหนาที่เวชระเบียน จํานวน 7 คน เจาหนาที่ตอนรับจํานวน 10 คน เจาหนาที่การเงิน จํานวน 11 คน เกณฑการคัด

ออกของกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่คลินิกทันตกรรมพิเศษไมถึง 3 เดือน

4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

การศึกษาในครั้งน้ีใชเครื่องมือในการเก็บขอมลูเปนแบบสอบถามความพึงพอใจ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้   
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ชวงรายได  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของบุคลากรคลินกิทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทนัตกรรม 
มหาวิทยาลยัขอนแกน ตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคล ผาระบบสารสนเทศ จํานวน 8 ขอ ลักษณะของ 
แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรด แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ใน ขอความแตละขอจะใชเกณฑการตรวจ ให
คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรสีะอาด (2545) 

ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มคีวามพึงพอใจมากที่สุด  

ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มคีวามพึงพอใจมาก  

ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง มคีวามพึงพอใจปานกลาง  

ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มคีวามพึงพอใจนอย 

ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มคีวามพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 ซึ่งสามารถแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังน้ี

คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  

คะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจมาก  

คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจนอย 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือแสดงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการ

โดยเครื่องมือวิจัยและคณุภาพของเครื่องมือไดรับการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงโดยคณะกรรมการคลินิกทัน

ตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร จํานวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมในประเด็น

คําถามการวิจยั และดูเนื้อหาภาษาวาทําใหผูตอบเขาใจตรงกันหรือไม โดยนําเครื่องมือวิจัยไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม พบวาแบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยชุดนี้

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.872

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

4.3.1 แบบสัมภาษณขอมูลสภาพปญหา และอุปสรรคการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะ

บุคคลในรูปแบบเดิมของสหสาขาวิชาชีพที่เก่ียวของ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนารูปแบบการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคล

ผานระบบสารสนเทศ 

4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจการตรวจสอบขอมลูรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ สําหรบัรวบรวม

ขอมูลความพึงพอใจและคาํแนะนําเพ่ือปรับปรุงรปูแบบการดาํเนินงาน

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลท่ีมาจากปญหา อุปสรรคการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ

ของทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ  การศึกษา

ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก จํานวนความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย บรรยายขอมูล
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ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง  ชวงรายได และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) บรรยาย

ระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจในการใชบริการ  

5. ผลการวิจัย   ขอเสนอแนะ ระบุวามีการสัมภาษณและการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแตผลการวิจัยไมไดระบุไว

5.1 ผลการวิจัยเพื่อศกึษาขอมูลท่ัวไปของบุคลากรคลินิกทนัตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม 
  พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 186 คน (รอยละ 100) สวนใหญเปนหญิง 150 คน (รอยละ 80.6) สวนใหญมี

อายุอยูในชวงระหวาง 31-40 ป จํานวน 74 คน (รอยละ 39.80) สวนใหญเปนผูชวยทันตแพทย จํานวน 67 คน (รอยละ 
36.0)        (ดังแผนภูมิที่ 1) สวนใหญรายไดทันตแพทยเฉลีย่ตอเดือนอยูในชวง 10,001– 30,000 บาท จํานวน 45 คน (รอย
ละ 24.2)       (ดังแผนภมูิที่ 2) สวนใหญชวงรายไดของบุคลากรอื่นๆ ตอเดือนอยูในชวง 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 38 
คน (รอยละ 20.4) (ดังแผนภูมิที่ 3)  

แผนภูมิที่ 1 ประเภทบุคลากรคลินิกพิเศษ แผนภูมิที่ 2 ชวงรายได/เดือน แผนภูมิที่ 3 ชวงรายไดบุคลากรอ่ืนๆ/
เดือน 

และการสัมภาษณเปนการสุมตัวอยางจากกลุมทันตแพทย จํานวน 55 คน (รอยละ 29.56) โดยเปนการสุมเลือก
จากเกณฑความถี่จากการลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมพิเศษ เนื่องจากเปนผูไดรับขอมูลเปนประจําสามารถประเมินผล
ความพึงพอใจการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศไดอยางมีนัยยะ ในสวนการสุมตัวอยางกลุม
ผูชวยทันตแพทยไดเลือกสัมภาษณหัวหนาหนวยคลินิกทันตกรรมพิเศษ และจํานวน 18 คน และผูชวยทันตแพทยที่ลง
ปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมพิเศษ จํานวน 36 คน (รอยละ 19.35)  

5.2 ผลการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม ตอการ
ตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ 

พบวา ระดับความพึงพอใจตอการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศในคุณภาพโดยรวม
ของการสงขอมูล มีความพอใจระดับพอใจมากที่สุด รอยละ 66.7 โดยดานการสงขอมูลชวยในการลดปริมาณการใชกระดาษ
ระดับมากที่สุด รอยละ 75.8 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการสงขอมูล รอยละ 73.1 และ การสงขอมูลชวยลดขั้นตอนใน
การทํางาน รอยละ 72.0  (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจตอการตรวจสอบขอมลูรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ (N=186) 

ขอมูล  % S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ขอที่ 1.  ความรวดเร็วในการสงขอมูล 4.70 73.1 0.50 พอใจมากที่สุด 
ขอที่ 2.  ความถูกตองในการสงขอมูล 4.54 56.5 0.55 พอใจมากที่สุด 
ขอที่ 3.  ความสะดวกในการรับสงขอมูล 4.56 66.7 0.62 พอใจมากที่สุด 
ขอที่ 4.  การตอบสนองตอการแกไขขอมูล 3.38 57.0 0.72 พอใจปานกลาง 
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ขอมูล  % S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ขอที่ 5.  การสงขอมูลชวยในการลดปริมาณการใชกระดาษ 4.75 75.8 0.47 พอใจมากที่สุด 
ขอที่ 6.  การสงขอมูลชวยลดข้ันตอนในการทํางาน 4.70 72.0 0.50 พอใจมากที่สุด 
ขอที่ 7.  การสงขอมูลชวยลดเวลาการทํางาน 4.70 71.5 0.51 พอใจมากที่สุด 
ขอที่ 8.  คุณภาพโดยรวมของการสงขอมูล 4.66 66.7 0.51 พอใจมากที่สุด 

6. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกนตอการ

ตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบสารสนเทศ พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง 150 คน (รอยละ 80.6) และ
สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 31-40 ป สอดคลองกับการศึกษาความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลปาพะยอมจังหวัดพัทลุงในดานเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศมากกวาเพศชาย และ
อายุมีความใกลเคียงกันสวนใหญอยูในชวง 35–45 ป เมื่อพิจารณาผลดําเนินการการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคล
ผานระบบสารสนเทศพบวามีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยพบวาดานที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ การสงขอมูลชวยในการลดปริมาณการใชกระดาษ รองลงมาคือดานความรวดเร็วในการสงขอมูล และ
การสงขอมูลชวยลดข้ันตอนในการทํางาน สวนดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดานความถูกตองในการสงขอมูล 
สอดคลองกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานความสมบูรณของการสรุปเวชระเบียนผูปวยใน โรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ สังกัดสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชงานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจตอระบบ
สารสนเทศตนแบบที่พัฒนาข้ึนในภาพรวมของระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งไดแก  ดาน
ความเช่ือถือได ดานความทันตอเวลา และความงายตอการใชงาน ผูใชขอมูลจากระบบสารสนเทศความพึงพอใจตอระบบ
ขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งไดแก ดานความสมบูรณดานความเขาใจงายและดานความ
เกี่ยวของกัน9 และสอดคลองกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสงตอขอมูลผูปวยทางอินเตอรเน็ตจังหวัดศรีสะเกษ 
พบวาสามารถชวยใหการปฏิบัติงานในเครือขายเชื่อมโยงกัน สงตอขอมูลกันอยางมีประสิทธิภาพ และผลความพึงพอใจตอ
การใชงานอยูในระดับมาก12 ในสวนที่แตกตางกันคือทั้งสองงานวิจัยมีการใหความสําคัญดานความปลอดภัยหรือการกําหนด
ผูใชงาน เพื่อกําหนดขอบเขตดานผูใชงานระบบ นับวาเปนประโยชนในการนํามาพัฒนาการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะ
บุคคลผานระบบสารสนเทศตอไป จากการศึกษานี้พบประเด็นสําคัญคือ บุคลากรมีความพึงพอใจดานการลดปริมาณการใช
กระดาษ รอยละ 75.8 ดังนั้น การศึกษานี้แสดงถึงประสิทธิภาพการตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลผานระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถลดการใชทรัพยากร เพ่ิมความรวดเร็วในการสงขอมูล ชวยลดขั้นตอนในการทํางาน เพ่ิมความรวมมือ
ในการชวยกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูลรายไดเฉพาะบุคคล และยังสามารถตอบโจทยวิถีการดํารงชีวิตในยุครูปแบบ
ความปกติใหม (New Normal) 
7. ขอเสนอแนะ

7.1 ควรเพิ่มเติมใหมีระบบตรวจสอบขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลยอนหลังไดและใหมีการเช่ือมตอขอมูลกันระหวางคลินิก

พิเศษนอกเวลาและในเวลา ทั้งเรือ่งการนัดผูปวยและรายไดของทันตแพทยรวมถึงพัฒนาระบบใหสามารถใชเพ่ือตรวจสอบ

วัสดุการแพทยได 

7.2 ควรเพิ่มเติมใหมีระบบการแจงเตือนในกรณีท่ีมียอดรายไดเคล่ือนไหว

7.3 ควรกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลรายไดเฉพาะบุคคลเพ่ือความปลอดภัยของขอมูล 

8. กิตติกรรมประกาศ

     การวิจัยครั้งนี้ประสบความสําเร็จไดดวยดีจากความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในคลินิกทนัตกรรม

พิเศษ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคลินิกทันตกรรมพิเศษ ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล ผูชวยทันตแพทย  ผูชวยเภสัช
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กร เจาหนาท่ีเวชระเบียน เจาหนาที่การเงิน เจาหนาท่ีตอนรับและเจาหนาที่อื่น ๆ ตลอดจนผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหความ

รวมมือเปนอยางดี
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อิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

นวรัตน เศษปาง1* , สุวัฒน  ฉมิะสังคนันท1 และ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย2  
 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: e-mail Navarut56@gmail.com 

 

บทคัดยอ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดที่มีผลต อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ใช แบบสอบถามตัวอยาง ไดแก ผูที่เคยใชรองเทาหนังคัทชู จำนวน 385 คน คำนวณตามสูตรของ Cochran (1953) โดยใช
สถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุวิธีแบบ enter ผลการศึกษาพบวา 1) การ
บริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาด อยูในระดับมาก และปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชู 
อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานการตลาด ดานฐานขอมูล ดานเทคโนโลยี ดาน
ความสัมพันธ อยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชู รอยละ 72.6 โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญจากมากไปหานอยตามลำดับ ดังน้ี ดานผลิตภัณฑ (X1) ดานความสัมพันธ (X7) ดานการตลาด (X4) ดานราคา (X2) 
ดานการจัดจำหนาย (X3) ดานฐานขอมูล (X5) ดานเทคโนโลยี (X6) และ ดานรักษาลูกคา (X8) โดยสามารถนำเสนอสมการได
ดังนี้ Y = 0.34 + 0.21(X1)** + 0.11(X2)** + 0.11(X3)**+ 0.12(X4)**+ 0.11(X5)** + 0.11(X6)**+ 0.14X(X8) 
 

คำสำคัญ: การบริหารลูกคาสัมพันธ, สวนประสมการตลาด, กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
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Abstract 

 

This research aims to 1) To study the process of buying leather shoes for consumers in Bangkok 

and its vicinity. 2) To study the influence of customer relationship management and marketing mix on the 

consumer decision making process of leather shoes in Bangkok and its vicinity. The quantitative research 

method was used by questionnaires. The sample population consisted of 385 people who used to wear 

leather moccasins, calculated according to W.G. Cochran (1953) formula, using statistics of frequency, 

percentage, mean and standard deviation. And multiple regression analysis with enter method. The 

results showed that 1) customer relationship management and marketing mix. High level And there are 

factors that affect the process of buying leather shoes At a high level, including product, price, 

distribution, marketing, database Technology Relationship High level 2) Factors affecting the purchasing 

decision process for leather shoes 72.6%, ranked in descending order of importance as follows: Product 

(X1) Relationship (X7) Marketing (X4) Price (X2), distribution side (X3), database side (X5), technology (X6)  and 

customer retention (X8), the equation can be presented as follows: Y = 0.34 + 0.21(X1)** + 0.11(X2)** + 

0.11(X3)** + 0.12(X4)** + 0.11(X5)** + 0.11(X6)** + 0.14X(X8) 
 

Keywords: Customer relationship management, marketing mix, purchase decision process 

 
1. บทนำ  

เนื่องจากในโลกปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไมวาจะเปนสภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนไปถึงการแขงขัน
ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และความตองการของผูบริโภคที่เปลีย่นแปลงไป ธุรกิจจำเปนท่ีจะตองมีการปรับตวัหากลยุทธใหม ๆ เขามา
ชวย การมีสินคาท่ีสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได เปนตัวแปรที่สามารถควบคุมได ขายในราคาท่ีผูบริโภค
ยอมรับได ผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา Kotler & Armstrong (2013) เพื่อใหสามารถปรับตัวใหไดกับการ
เปลี่ยนแปลงใหรูถึงความตองการของตลาด สำหรับการผลิตภัณฑรองเทาหนังรัฐบาลไทยไดเขามามีบทบาทอยางชัดเจนใน
สวนของการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑรองเทาหนังคัทชู โดยหนวยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญ คือ กรมสงเสริมการสงออก
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังเปนการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องหนังตาง ๆ ประเทศไทยเปนแหลงผลิตเครื่องหนังที่มีคุณภาพดี 
และมีอุตสาหกรรมหนังที่ดีที่สุดรายหนึ่งของโลก มีหนังที่มีคุณภาพ มีความประณีตในการตัดเย็บอยางพิถีพิถัน (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2563) 

ธุรกิจรองเทาหนังคัทชู จึงตองคำนึงถึงการผลิตใหตรงตอความตองการของลูกคาที่มีความตองการแตกตางกัน เพื่อ
กอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งมีกลยุทธทางการตลาดหลายรูปแบบ ธุรกิจจำเปนตองใชสวนประสมการตลาด 
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ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานสงเสริมการตลาด Kotler. (1997) รวมไปถึงการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาธุรกิจจะตองมีการบริหารลูกคาสัมพันธกับลูกคาเปนการสานสัมพันธกับลูกคาดวยการเรียนรูเกี่ยวกับ
ลูกคา ความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา (Kotler and Keller (2012) การบริหารลูกคาสัมพันธหมายถึงการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีที่มีในปจจุบันและกระบวนการทางธุรกิจนำทั้งสองอยางมาผสมผสานกันเพื่อใชสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาชวงเวลาท่ีมีการปฏิสัมพันธกันระหวางธุรกิจกับลูกคา Bose (2003) จึงเห็นไดวา สวนประสมการตลาดกับบริหารลูกคา
สัมพันธ มีความสำคัญกับธุรกิจเปนอยางมาก  

ดวยเหตุผลนี้เองผูวจิัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดที่มี
ผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประโยชนที่ไดจาก
การศึกษาจะนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสินคา และพัฒนากลยุทธตางๆ ใหตรงตามความตองการของลูกคาทำใหธุรกิจ
สามารถที่จะแขงขันกบัคูแขงรายอ่ืน ๆ ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
รองเทาหนงัคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 2. อิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4. กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนำมาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้

 5.1 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด(4P’s) Kotler (1997) โดยพิจารณาจากองคประกอบ 4 ดาน คือ  
1) ผลิตภณัฑ 2) ราคา 3) การจัดจำหนาย และ 4) การสงเสริมการตลาด  
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5.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกคาสัมพันธ  Kracklauer, Mills and Seifert (2004) โดยพิจารณาจาก
องคประกอบ 4 ดาน คือ 1) ดานการจัดเก็บขอมูลลูกคา 2) ดานการใชเทคโนโลยีที่ในการดึงดูดลูกคา 3) ดานการกำหนด
โปรแกรมเพ่ือการสรางความสัมพันธ และ 4) ดานการรักษาลูกคา  

5.3 แนวคิดเก่ียวกับการกระบวนการตัดสินใจซื้อ Kotler (2012)  โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ดาน คือ 1) การ
นับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น 2) การแสวงหาขอมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ณัฏฐชยากาญจน บินสุวรรณ และชุติมาวดี ทองจีน (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องคุณคาตราสินคาการสงเสริมการตลาด 
และแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผูบริโภค กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา สุภาพสตรี วัยทำงาน ชวง
อายุ 25-45 ป ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 155 คน โดยใชแบบสอบถาม และวิธีการสุมแบบสะดวก  วิเคราะหสถิติดวย
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อใชในการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยสรุป
ไดวา การสงเสริมการตลาดและแรงจูงใจในการซื้อเครื่องสำอาง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แตคุณคาตราสินคาไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้เครื่องสำอางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุรีรัตน ชดชอย (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลการกำกับของการบริหารลูกคาสัมพันธท่ีมีตอการสรางความภักดี
ของลูกคาอยางย่ังยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา กลุมลูกคาที่ซื้ออัญมณีและ
เครื่องประดับจากรานคาอัญมณีและเครื่องประดับไมนอยกวา 15 ราน จำนวน 500 คน การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีกรสัมภาษณ
เชิงลึกแบบรายบุคคลผูใหขอมูล คือ ผูบริหารที่อยูในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 13 ทาน ผลการศึกษา
พบวา ตัวแปรแฝงทุกตัว คือ คุณภาพการบริการ คุณคาที่รับรู ความพึงพอใจของลูกคา ความไววางใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก 
 

6. วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดำเนินงานวิจัยดังน้ี 

6.1 ประชากรและตัวอยาง 
ประชากรในงานวิจัยนี้คือ ผูที่เคยใชรองเทาหนังคัทชู คำนวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรวิธีของ Cochran (1953) ซึ่ง

ไดตัวอยางจำนวน 385 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก  
6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 5 ขอ   

6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น(Reliability) ดังนี ้
     6.3.1 นำแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจความถูกตอง ความตรงเนื้อหา (content 

validity) และความครอบคลุมของเน้ือหา และนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 
30 คน ใชสูตร อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามอยูในชวง 0.78-0.88 จึงสามารถนำ
แบบสอบถามไปจัดเก็บจริง 

6.4 วิธีการเก็บขอมูล 
     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ

ขอมูลจากผูทีเ่คยสวมใสรองเทาหนังคัทชู จำนวน 385 ราย 

 6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
     ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

6.6 การวิเคราะหขอมูล 

     ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการประมวลผลใชสถิติในการวิเคราะหดังนี ้
  6.6.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหาคาความถี่ (frequency) และรอยละ 
(percentage) 
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  6.6.2 วิเคราะหระดับปจจัยสมรรถนะ กระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  6.6.3 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตออิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชคา VIF เพื่อตรวจสอบ
ปญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง การวิเคราะหถดถอยพหุวิธี enter (multiple regression analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย 

  

7. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 54.03) อายุ 20 – 30 ป (รอยละ 48.31) ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (รอยละ 52.73) สถานภาพสมรสโสด (รอยละ 57.14) อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (รอยละ 38.96) และ
มีรายได 15,000 - 25,000 บาท (รอยละ 44.94) 
 2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมการตลาดรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตารางที่ 1  สวนประสมการตลาดรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 

S.D. ระดับ ลำดับ 

1. ดานผลิตภัณฑ 4.32 0.62 มากท่ีสุด 3 

2. ดานราคา 4.26 0.61 มากท่ีสุด 4 

3. ดานการจัดจำหนาย 4.35 0.58 มากท่ีสุด 2 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.44 0.42 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.34 0.47 มากที่สุด  

 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.34) และเมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลำดับ คือ ดานการ
สงเสริมการตลาด (  = 4.44) รองลงมาดานการจัดจำหนาย (  = 4.35) ดานผลิตภัณฑ (  = 4.32) และดานราคา (  = 

4.26) 
 3. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจรองเทาหนังคัทชูของผูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตารางที่ 2  การบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

การบริหารลูกคาสัมพันธ 
 

S.D. ระดับ ลำดับ 

1. ดานการสรางฐานขอมูลลูกคา 4.21 0.71 มากท่ีสุด 4 

2. ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.28 0.70 มากท่ีสุด 2 

3. ดานการกำหนดโปรแกรมเพื่อการสรางความสัมพันธ 4.22 0.70 มากท่ีสุด 3 

4. ดานการรักษาลูกคา 4.31 0.67 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.26 0.54 มากที่สุด  

ผลการวิจัยพบวา การบริหารลูกคาสัมพันธของธุรกิจรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.26) และเม่ือพิจารณารายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลำดับ 
คือ ดานการรักษาลูกคา (  = 4.31) รองลงมาคือ ดานการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม (  = 4.28) ดานการกำหนดโปรแกรม
เพื่อการสรางความสัมพันธ (  = 4.22) และดานการสรางฐานขอมูลลูกคา (  = 4.21) 
 4. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 
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ตารางที่ 3 กระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กระบวนการตดัสินใจซื้อ 
 

S.D. ระดับ ลำดับ 

1. ดานปญหา 4.22 0.74 มากท่ีสุด 4 

2. ดานการหาขอมูล 4.25 0.70 มากท่ีสุด 3 

3. ดานทางเลือก 4.39 0.62 มากท่ีสุด 1 

4. ดานตัดส้ินใจซ้ือ 4.34 0.63 มากท่ีสุด 2 

5. ดานหลังการซ้ือ 4.09 0.47 มาก 5 

รวม 4.26 0.56 มากที่สุด  

 ผลการวิจัยพบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อของธุรกิจรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.26) และเม่ือพิจารณารายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยตามลำดับ 
คือ ดานทางเลือก (  = 4.39) รองลงมาคือ ดานตัดสินใจซ้ือ (  = 4.34) ดานการหาขอมูล (  = 4.25) ดานปญหา (  = 

4.22) และดานหลังการซ้ือ (  = 4.09) 
 5. อิทธิพลของการบริหารลูกคาสัมพันธและสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือรองเทาหนังคัทชู
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กอนท่ีจะนำเสนอผลการวิเคราะการถดถอยพหุ ทดสอบขอกำหนดเบ้ือตนท่ีสำคัญของสถิติอางอิงที่ใช ดังนี้ วิธีการ 
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ระหวางตัวแปรอิสระ จะตองมีความสัมพันธกันไมเกิน 0.80 ทั้งทางบวกและ
ทางลบ  พิจารณารวมกับคา VIF (Variance inflation factors) คา VIF ตองมีคาไมเกิน 10 
ตารางท่ี 4  การวิเคราะหปญหาภาวะเสนตรงรวมเชิงพหุ 

จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนท้ัง 8 ปจจัย มีความสัมพันธกันโดยมีคาอยูระหวาง 
0.07-0.72  สรุปไดวาในสวนของตัวแปรอิสระทั้งหมด มีปญหาความสัมพันธกันเอง จึงพิจารณาโดยใชสถิติ คา VIF (variance 
inflation factors) ของตัวแปรอิสระแตละตัวแปร ปญหาการรวมเสนพหุไมเกิดขึ้น โดยคา VIF ไมควรเกิน 10 ซึ่งงานวิจัยนี้มี
คา VIF อยูระหวาง 1.05-4.35 เปนไปตามเงื่อนไขขอกำหนด จึงอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุได 
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ดานผลิตภัณฑ 1 0.69** 0.68** 0.47** 0.73** 0.68** 0.70** 0.18** 
ดานราคา  1 .072** 0.47** 0.69** 0.66** 0.67** 0.14** 
ดานการจัดจำหนาย   1 0.55** 0.67** 0.62** 0.67** 0.12* 
ดานการตลาด    1 0.39** 0.42** 0.43** 0.07 
ดานฐานขอมูล     1 0.77** 0.72** 0.19** 
ดานเทคโนโลย ี      1 0.72** 0.14** 
ดานความสัมพันธ       1 0.13* 
ดานรักษาลูกคา        1 

VIF 2.81 2.69 2.80 1.49 4.02 3.44 4.35 1.05 
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ตารางท่ี 5 สวนประสมการตลาด และการบริหารลูกคาสัมพันธที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวแปร  

b 

Std. 

Error β 

 

t 

 

sig 

คาคงที่ 0.34 0.18  1.84** 0.07 

ดานผลิตภัณฑ(X1) 0.21 0.04 0.23 5.07** 0.00 

ดานราคา(X2) 0.11 0.04 0.12 2.67** 0.01 

ดานการจัดจำหนาย(X3) 0.11 0.04 0.11 2.51** 0.01 

ดานการตลาด(X4) 0.12 0.04 0.09 2.79** 0.01 

ดานฐานขอมูล(X5) 0.11 0.04 0.15 2.69** 0.01 
ดานเทคโนโลยี(X6) 0.11 0.04 0.14 2.80** 0.01 

ดานความสัมพันธ(X7) 0.14 0.04 0.17 3.05** 0.00 
ดานรักษาลูกคา(X8) 0.00 0.02 0.00 0.03** 0.98 
R = .852    R Square = .726   Adjusted R Square = .720     Standard Error = .295 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิจัยพบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานการตลาด ดานฐานขอมูล ดาน
เทคโนโลยี ดานความสัมพันธ สงผลทางบวกตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รอยละ 72.6 โดยสามารถเขียนสมการไดดั งนี้  Y = 0.34 + 0.21(X1)** + 0.11(X2)** + 0.11(X3)** + 

0.12(X4)** + 0.11(X5)** + 0.11(X6)** + 0.14(X8) 
 

8. อภิปรายผล 
ปจจัยสวนประสมการตลาดสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณกรณ สินาเจริญ (2558) ทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรองเทา adidas ของผูบริโภคกรุงเทพฯและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรองเทา 
adidas ไดแกปจจัยดานตราสินคาของผลิตภัณฑปจจัยดานการจัดจำหนายโดยรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
อธิบายไดวา ผูบริโภคใหวความสำคัญกับตราสินคาผลิตภัณฑและการจัดจำหนาย เปนปจจัยแรกที่ตองคำนึงในการเลือกซื้อ
สินคา ซึ่งผลิตภัณฑ คือ สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพอใจ 

ปจจัยการบริหารลูกคาสัมพันธสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อรองเทาหนังคัทชูของผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ของ ปยนุช พูลสวัสด์ิ (2558) ทำการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อดิจิทัลทาง
การตลาดโดยใชกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ CRM เพื่อสงเสริมการสรางความสัมพันธกับลูกคา ผลการวิจัยพบวาปจจัย
คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีคุณภาพดานสื่ออยูในระดับดีและความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสื่อดิจิทัลทางการตลาดโดยใช
กลยุทธทางการบริหารลูกคาสัมพันธ CRM โดยรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อธิบายไดวา การบริหารลูกคา
สัมพันธหมายถึงการทำกิจกรรมทางการตลาดที่กระทำตอลูกคาแตละรายอยางตอเนื่อง การสื่อสารระหวางธุรกิจกับลูกคานั้น
จะตองมีลักษณะที่เปนกันเองตรงตามความตองการของลูกคาในแตละราย และสามารถสรางประโยชนใหกับธุรกิจและลูกคา
ดวยทั้งสองฝาย 

 

9. ขอเสนอแนะ 
9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี ้

       9.1.1 ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการทำให
สินคาและบริการออนไลนมีคุณลักษณะแตกตางไปจากสินคาที่สามารถหาซื้อไดตามรานคาทั่วไป เพื่อเปนการกตุนใหผูบริโภค
มีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น 
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       9.1.2 ผูประกอบการควรมีการโปรโมช่ันใหมากขึ้น อยางเชน ลดราคา เมื่อเปนลูกคาประจำ หรือลูกคาที่ซื้อ
จำนวนมาก มีการใหของแถม เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภคมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนครั้งตอไป 
       9.1.3 ผูประกอบการเมื่อโพสรูปรองเทาผานหนา Facebook ควรโพสรูปภาพท่ีตนเองถายจริงและระบุราคาให
ชัดเจน เพื่อทำใหลูกคาเชื่อมั่นในสินคา 
       9.1.4 ผูประกอบการควรใหความสำคัญกับการบริหารลูกคาสัมพันธเพิ่มมากข้ึน เพื่อที่จะไดตอบสนองลูกคา
เปนรายกลุมหรือรายบุคคลตามความตองการและผลกำไรของลูกคาเพื่อสรางความภักดีของลูกคาและเก็บรักษาลูกคาไวอยาง
ยาวนานเพ่ือผลกำไรระยะยาว 

       9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
             9.2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ เชน คุณคาตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา ที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

รองเทาหนังคัทชู รวมดวยเน่ืองจากงานวิจยัน้ีตัวแปรอิสระมีอำนาจพยากรณเพียง รอยละ 72.6 

      9.2.2 ควรเพิ่มการเปรียบเทียบของรองเทาแตละยี่หอเพิ่มเติม เพื่อจะไดทราบขอดีขอเสียของรองเทาแตละยี่หอ 
และสามารถเพิ่มเปนปจจัยที่สงผลตอการเลือกรองเทาแตละยี่หอในคร้ังถัดไปได 
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ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไม 
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานพนักงานในอุตสาหกรรมน้ํา
ผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทํางานพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานใน
อุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 95 คน ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 77 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผานการประเมินคาความตรงดานเน้ือหาและคาความเท่ียงของ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบวา  ระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานพฤติกรรมในการทํางาน
อยูในระดับมากที่สุด ( =4.52) ดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก ( =4.31) การเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ และแผนก
งาน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงครามแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ เปนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
อายุงาน จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐาน  
 

คําสําคัญ: ความปลอดภัย การปฏบิัติงาน อุตสาหกรรมน้ําผลไม 
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Abstract  
 

The objectives of this research were; 1) to study the level of safety satisfaction of employees in the 

fruit juice industry, Samut Songkhram Province. 2) to compare the work safety of employees in the fruit juice 

industry, Samut Songkhram Province; classified by personal factor. This study was quantitative research. The 

study population was 95 employees in the fruit juice industry, Samut Songkhram Province. The sample size of 

77 people using the stratified sampling method. The research tools used to collect data were questionnaires 

that were evaluated for content validity and questionnaire validity. The data were analyzed by percentage, 

mean, standard deviation, T-test, one-way anova, and Least – Significant Different. 

The results of the research revealed that the overall level of satisfaction with the safety of 

employees in the fruit juice industry, Samut Songkhram was at a high level (  =4.41). When considering each 

aspect, it was found that the work behavior was at the highest level (  =4.52), and safety aspect was at a 

high level ( =4.31). The comparison of the occupational safety of employees in a fruit juice industry, Samut 

Songkhram Province classified by personal factors including gender, status and different departments. The 

satisfaction with the safety at work significantly differed according to the assumption. The personal factors of 

employees, such as age, education level, employment length, number of hours worked per day were not 

significantly different from the assumption. The employees’ personal factors as age, educational level, work 

year experience, and work hours per day were not different significantly and not based on the hypothesis.  
 

Keywords: safety, work performance, fruit juice industry 
 

1. บทนํา  
ประชากรวัยแรงงาน หรือคนทํางานเปนกลุมประชากรที่ถือวามีศักยภาพมากที่สุดในการสรางผลผลิตแกประเทศ 

ประชากรกลุมนี้จึงเปนกําลังแรงงานที่สําคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีสวนชวยสรางเสริม
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ประเทศใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสากล (ช่ืนฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551) ซึ่งคนกลุมนี้จะตองทํางานในสถาน
ประกอบการประมาณ 8 ช่ัวโมงตอวัน ในการทํางานจึงอาจเกิดความไมปลอดภัยข้ึนได สถานประกอบการจึงควรใหความสําคัญใน
เรื่องความปลอดภัยในท่ีทํางานใหกับพนักงาน ซึ่งสาเหตุความไมปลอดภัยในการทํางาน อาจเน่ืองมาจากพฤติกรรมในการทํางาน
ของพนักงาน และจากการบริหารจัดการดานความปลอดภัยท่ีขาดมาตราการในการปองกันอุบัติภัย ขาดการดูแลเอาใจใส และขาด
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานความปลอดภัย เพื่อสรางทัศนะคติที่ถูกตองและมีความปลอดภัยของพนักงาน  

ดังเหตุเพลิงไหมโรงงานผลิตตุกตาเคเดอร จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 สาเหตุของเพลิงไหมเกิดจาก
ความประมาทของพนักงานท่ีสูบบุหรี่ในโรงงาน ทําใหเกิดไฟลุกไหม อีกทั้งโรงงานตุกตาเคเดอร ไมไดมาตรฐานความปลอดภัย
หลายประการ จนทําใหมีลูกจางเสียชีวิต 188 ราย และบาดเจ็บอีกกวา 469 ราย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหวันที่ 10 

พฤษภาคม ของทุกปเปนวันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ เพื่อรําลึกถึงเหตุการณซึ่งเปนโศกนาฏกรรมอันเกิดขึ้นจากการ
ละเลยในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางาน ทําใหสังคมเกิดความตระหนักในอันตรายและผลกระทบรายแรงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทํางานมากขึ้น จากเหตุการณดังกลาว ประเทศไทยไดมีการขับเคลื่อนและดําเนินการเรื่องความปลอดภัยในหลาย  ๆ เรื่อง 
ประการแรกคือ การมีนโยบายแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ที่กําหนดใหแรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี (Safety Thailand) ซึ่งเปนระเบียบวาระแหงชาติ เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความรวมมือในการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน ประการท่ีสอง การมีแผนแมบทดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แหงชาติ และประการท่ีสาม การมีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
นอกจากน้ี ไดมีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยใหเปนมาตรฐานนานาชาติ โดยไดมีการใหสัตยาบันอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 

เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 เปนการสงเสริมในมีการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บปวยจากการทํางานใหเปนที่ยอมรับใน
ระดั บส ากล  (ศู นย ค ว ามปลอด ภั ย  อา ชี วอนา มั ย  และสิ่ ง แ วดล อม  จุ ฬ าล งก รณ มหาวิ ท ย าลั ย  https://www 
.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=216) 

ในสถานการณการระบาดของโควิด-19 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง 
“การดูแลสุขภาพของคนไทยในป 2020” กลุมตัวอยางจํานวน 1,135 คน สํารวจวันที่ 12 – 17 ธันวาคม 2563 พบวา คนไทยหัน
มาดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน รอยละ 68.10 จากสถานการณตาง ๆ ในป 2020 ทําใหคนไทยวิตกกังวลเร่ืองสุขภาพมากข้ึน รอยละ 
67.75 มีคาใชจายในการดูแลสุขภาพมากขึ้นกวาปที่ผานมา รอยละ 59.38 สิ่งที่ดูแลสุขภาพของตนเองเปนพิเศษ คือ การปองกัน
ตัวเองจากโควิด-19 รอยละ 89.48 รองลงมาคือ อาหารการกิน และการออกกําลังกาย โดยสิ่งที่สนใจอยากรูเพิ่มเติม  

คือ เทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเอง รอยละ 71.98 (สํานักงานขาวอินโฟเควสท https://www.infoquest.co.th/2020/54195)
ประกอบกับขอมูลของศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา มูลคาตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลแบบพรอมด่ืม ป 2564 รวมนาจะอยู
ที่ 1.97 - 1.99 แสนลานบาท ปรับตัวดีขึ้นในกรอบ 0.5 % - 1.5% จากฐานตํ่าในป 2563 ที่อัตราการเติบโตของเครื่องดื่มราย
ประเภทสวนใหญหดตัว แตเคร่ืองดื่มสุขภาพและตอบโจทยเฉพาะกลุมเติบโตดีกวาตลาด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2564) ทําใหใน
ภาคอุตสาหกรรมเครือ่งดื่มที่มีประโยชนตอสุขภาพ ตองมีกําลังการผลิตมากยิ่งข้ึนเพื่อผลิตใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมท่ีผูวิจัยสนใจจะศึกษาอยูในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร เปนเขตพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหมที่มีจุดเริ่มตนมาจากแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร และเม่ือวันที่ 24 ธ.ค. 2563 ประกาศ
ใหจังหวัดสมุทรสาคร เปนพื้นที่สีแดงซึ่งเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากตองเพ่ิมกําลัง
การผลิตแลว ยังตองมีมาตรการการควบคุมความปลอดภัยของพนักงานในองคกรมากยิ่งขึ้นดวย เพราะเมื่อพนักงานในองคกรมี
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ความปลอดภัยจากการทํางาน มีสุขอนามัยที่ดี ก็จะเปนกําลังสําคัญในการสรางผลงานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจใหกับองคกรตอไป  

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญดานความปลอดภัยในสุขภาพ ชีวิตและทรัพยสินของของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไม
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรม
น้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะเปนประโยชนกับอุตสาหกรรมน้ําผลไมในการหาแนวทางการปองกันและการแกไข
การประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานตอไป 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อายุงาน จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน และแผนกงาน แตกตางกันทําใหความพึงพอใจตอความปลอดภัยใน
การทํางานของของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกัน 

 

4. กรอบแนวคิด  

  
 

 

 

 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของ H.W. Heinrich (อางถึงใน วิฑูรย สิมะโชคดี และ    

วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2547) ที่ไดทําการวิจัยถึงสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุอยางจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยสรุปวา
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจาก 1) สภาพแวดลอมหรือภูมิหลังของบุคคล 2) ความบกพรองผิดปกติของบุคคล 3) การกระทําหรือ
สภาพการณที่ไมปลอดภัย 4) อุบัติเหตุ (Accident) 5) การบาดเจ็บหรือเสียหาย และผูวิจัยไดประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของ
อุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 1) พฤติกรรมในการทํางาน และ 2) ความปลอดภัย  

 

6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ พนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ทั้งหมด จํานวน 95 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ                       - อาย ุ

- สถานภาพ               - ระดับการศึกษา 
- อายุงาน                   -จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน 

- แผนกงาน 

ความปลอดภัยในการทํางาน 

- ดานพฤติกรรมในการทํางาน 

- ดานความปลอดภัย 
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กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยกําหนดที่ระดับความเช่ือมั่นเทากับ 95 % ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 77 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางช้ันภูมิ 

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกแผนกงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 

แผนกงาน จํานวนพนักงาน กลุมตัวอยาง  แผนกงาน จํานวนพนักงาน กลุมตัวอยาง 
แผนกบุคคล 4 3  แผนกบัญชีและจัดซื้อ 6 5 

แผนกผลิตและบรรจุภัณฑ 33 27  แผนกวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ 4 3 

แผนกขนสงสินคา 15 12  แผนกผงชูรส 8 7 

แผนกคลังสินคา 13 11  แผนกวิศวกรรม  4 3 

แผนกประกันคุณภาพ  8 6  รวม 95 77 

 

6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย
แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามปลายปด จํานวน 7 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน และแผนกงาน และ 2) ปจจัยความ
ปลอดภัยในการทํางาน จํานวน 14 ขอ โดยเปนคําถามปลายปดคําตอบท่ีใหเลือกตอบมีลักษณะเปนมาตรวัด 5 ระดับ  

6.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนําเอาเคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัยมาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานทรัพยากรมนุษยและสถิติ จํานวน 3 คน ตรวจความ
เที่ยงตรงของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาท่ีใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอ
ของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไปทําการ
ทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความ
เชื่อมั่นวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรปจจัยความปลอดภัยในการทํางานมี
คาเทากับ 0.856 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของ
แบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามจํานวน 77 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 

6.6 การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ
หาความถี่และรอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย การวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการ
ทํางานใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการ
ทํางานของโรงงานผลิตน้ําผลไม พืช สมุนไพร แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดวยสถิติการทดสอบ
ที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD 

 

7. ผลการวิจัย 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.6 สวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 42.9 สวน
ใหญสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 44.2 สวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 37.7 สวนใหญมีอายุงาน ประมาณ 
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1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 33.8 สวนใหญมีชั่วโมงการทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 75.3 และอยูแผนกผลิตและบรรจุภัณฑ 
คิดเปนรอยละ 35.1  

   ระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี ้

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ปจจัยความปลอดภัยในการทํางาน 
คาสถิติ 

ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

ดานพฤติกรรมในการทํางาน 4.52 .473 มากท่ีสุด 
ดานความปลอดภัย 4.31 .388 มาก 
ภาพรวม 4.41 .351 มาก 
จากตารางที่ 2 พบวาระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่ง

ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานพฤติกรรมในการ
ทํางานอยูในระดับมากที่สุด ( =4.52) ดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก ( =4.31)  

2. ผลการเปรียบเทียบความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงครามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลไดดังตารางท่ี 2  

ตารางที ่3 คาสถิติ t  
   

 

 

 
 

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางท่ี 3 พบวา เพศของพนักงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในภาพรวมและดานพฤติกรรมในการ
ทํางาน เปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนดานความปลอดภัย 

ตารางที ่4 คาสถิติ one way ANOVA     

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

X

ปจจัยความปลอดภัยในการทาํงาน 
เพศ 

t Sig 

ดานพฤติกรรมในการทํางาน 3.782 .000 

ดานความปลอดภัย .425 .672 

ภาพรวม 2.686 .009 

ปจจัยความปลอดภัยในการทํางาน ดานพฤติกรรมในการทํางาน ดานความปลอดภัย ดานภาพรวม 
F Sig F Sig F Sig 

อายุ 4.284 .017 .138 .872 2.344 .103 
สถานภาพ 3.792 .014 1.395 .251 3.138 .030 

การศึกษา 2.211 .094 .523 .668 1.507 .220 

อายุงาน .947 .423 2.111 .106 1.930 .132 

จํานวนชั่วโมงในการทํางานตอวัน .612 .437 6.031 .016 3.510 .065 

แผนกงาน 2.385 .025 3.220 .004 3.489 .002 
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จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก สถานภาพ และแผนกงาน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สรุปเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนปจจัยดานอายุ การศึกษา อายุงาน และจํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน สรุปความแตกตางไดดังตารางที่ 4 จึงนําไปวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD ผลการทดสอบ พบวา ปจจัย
สถานภาพ ดานพฤติกรรมในการทํางาน พนักงานที่มีสถานภาพแยกกันอยู มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด 
แตงงาน และหยาราง และดานภาพรวม พนักงานท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานท่ีมีสถานภาพแตงงาน และ
พนักงานท่ีมีสถานภาพแตงงานมีความคดิเห็นกับพนักงานท่ีมีสถานภาพแยกกันอยู ปจจัยแผนกงาน ดานภาพรวม พนักงานแผนก
บัญชีและจัดซื้อ มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ,  แผนกประกันคุณภาพ พนักงานแผนกผลิต
และบรรจุภัณฑ มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ,  แผนกประกันคุณภาพ พนักงานแผนกวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานแผนกขนสงสินคา, แผนกผงชูรส, แผนกคลังสินคา พนักงานแผนกขนสง
สินคา มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงานแผนกประกันคุณภาพ และพนักงานแผนกคลังสินคา มีความคิดเห็นแตกตางกับพนักงาน
แผนกวิศวกรรม, ประกันคุณภาพ 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานจะเห็นไดวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ สถานภาพ และแผนก
งาน แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงครามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของกมลทิพย เสง่ียมช่ืน และ   
สุรมงคล น่ิมจิตต (2563) วิจัยเรื่องความตระหนักรูถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน บริษัท เอ็ม.เอส. เฟริสท เอ็น
เตอรไพรส จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีเพศ สถานภาพ และแผนกงานแตกตางกัน มีความตระหนักรูถึงความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยแตกตางกัน สวนปจจัยอายุ การศึกษา อายุงาน จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของกมลทิพย เสง่ียมช่ืน และสุรมงคล นิ่มจิตต (2563) วิจัยเรื่องความ
ตระหนักรูถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน บริษัท เอ็ม.เอส. เฟริสท เอ็นเตอรไพรส จํากั ด ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานที่มี ระดับการศึกษา และอายุงานแตกตางกัน มีความตระหนักรูถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไมแตกตางกัน  

สอดคลองกับงานวิจัยของศุภวรรณ รัตนภิรมย (2558) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ กลุมบริษัท บีเอเอสเอฟในประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กลุมบริษัท บีเอเอสเอฟใน ประเทศไทย จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับธานน ธนนัตสินธร (2557) ไดวิจัยเรื่อง การรับรูดานความปลอดภัย และพฤติกรรม
การทํางานที่ปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ปโตรเลียมและปโตรเคมีแหงหนึ่ง ผลการวิจัย พบวา 
พนักงานท่ีมีอายุ อายุการทํางาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 

 

9. ขอเสนอแนะ 
9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  

       9.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ํา
ผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
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พฤติกรรมในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ( =4.52) แสดงใหเห็นวาพนักงานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีทัศนคติที่ดี ใหความสําคัญกับตอความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินมากท่ีสุด ตระหนักถึงความรูสึกรักและ
หวงแหนชีวิตอยางมากท่ีสุด นํามาซึ่งความระมัดระวังในขณะปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเปนสิ่งที่พึงกระทํามากท่ีสุดในการปฏิบัติงาน แตถึง
กระนั้น องคกรก็ยังคงตองมีการสรางการรับรู เพื่อสงเสริมใหพนักงานสรางความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
เพราะอุบัติเหตุตาง ๆ สามารถเกิดไดทุกเมื่อ หากผูปฏิบัติงานละเลย สวนดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก ( =4.31) แสดงให
เห็นวาพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ยังขาดความรูความเขาใจในดานอัคคีภัยอยูบาง ซึ่งองคกร
ควรจัดอบรมการปองกันอัคคีภัยเพื่อเพ่ิมความรูทักษะและความชํานาญใหตัวพนักงานมากขึ้น และจัดอบรมอยางตอเนื่องตั้งแตการ
อบรมใหกับพนักงานใหม พนักงานเกาแตมีการยายงานใหม มีการเขาเครื่องจักรใหมเขาสูสายการผลิต อบรมประจําปเพื่อทบทวน
เพราะหากพนักงานขาดความรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปอาจเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด  

9.1.2 จากผลการวิจัย พบวาปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ สถานภาพ และแผนกงาน แตกตางกัน มี
ความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานในอุตสาหกรรมน้ําผลไมแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแตกตางกัน  
ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยใหกับพนักงานในองคกร องคกรอาจตองสรางมาตรการดานความปลอดภัยใน
การทํางานของพนักงานใหแตกตางกันตามผลการทดสอบสมมติฐาน เพราะอาจมีความเปนไปไดที่ตางเพศ ตางสถานกาพ และตาง
แผนกงานจะมีความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการทํางานตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง แผนกงานที่ตางกัน อาจมีวิธีการทํางาน 
การใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรที่ตางกัน ในบางแผนกอาจมีความเสี่ยงในการทํางานมากกวาอีกแผนหน่ึง จึงมีความพึงพอใจฯ 
ตางกัน ดานปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐาน จากผลการวิจัยนี้ องคกรจึงสามารถใชมาตรการดานความปลอดภัยตาง ๆ ดวย
มาตรการเดียวกันได  

       9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

9.2.1 ควรศึกษาในปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมความปลอดภัยเพิ่มเติม เชน  คานิยมตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน ทัศนคติ บุคลิกภาพ การรับรู อุปสรรค และวัฒนธรรมองคกร เปนตน เพื่อใหทราบตัวแปรอื่น ๆ มีผล
ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานหรือไม  

9.2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในรูปแบบของการทํางานที่บาน (work from home) ใน
สถานการณโควิด 19 หรือยุค New normal 
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บทคัดยอ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื ่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงครามจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทอาหาร
สำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 134 คน ขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 101 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ัน
ภูมิ เครื่องมือที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผานการประเมินคาความตรงดานเนื้อหาและคาความเที่ยงของ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD  

ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ใน
ภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานสภาพที่ทำงานท่ีปลอดภัย
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ( =3.92) ดานความสัมพันธและความมั่นคงในงาน ( =3.89) ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 
( =3.88) ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ ( =3.88) และดานสังคมสัมพันธ ( =3.85) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการทำงาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก ดานระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน แตกตางกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป
เปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนปจจัยดานเพศ อายุ ฝายงาน และรายไดเฉล่ีย ไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 

คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตการทำงาน อุตสาหกรรมอาหาร พนักงานบริษัท  
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Abstract  
 

The objectives of this research were; 1 )  to study the level of quality of work life of employees in a 

delicatessen company, Samut Songkhram Province.  2 )  to compare the quality of work life of employees in a 

delicatessen company, Samut Songkhram Province, classified by personal factors. This study was quantitative 

research. The study population was 1 3 4  employees in a delicatessen company, Samut Songkhram Province. 

The sample size of 1 0 1  people using the stratified sampling method. The research tools used to collect data 

were questionnaires that were evaluated for content validity and questionnaire validity. The data were analyzed 

by percentage, mean, standard deviation, T-test, one-way anova, and Least – Significant Different. 

The results of the study found that the quality of work life level of employees in a delicatessen 

company, Samut Songkhram Province, overall was at a high level (  =3.88). When considering each aspect, all 

aspects were at a high level as follows; safe and healthy environment (  =3.92) , relationship and job security 

(  =3 . 8 9 ) , fair and adequate compensation (  =3 . 8 8 ) , development opportunities and capability using (  

=3.88) , and social relations (  =3.85) .  The comparison of the quality of work life, found that the employees 

who have different educational level and work experience, had different satisfaction to the quality of life 

significantly based on the hypothesis. The employees’ personal factors as gender, age, work department, and 

average income were not based on the hypothesis.  
 

Keywords: Quality of Life, Delicatessen Company, Employees 

 
1. บทนำ  

สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแตตนป 2563 สงผลใหเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง
อยางหลีกเลี่ยงไมได ประเทศไทยสามารถรับมือกับการระบาดรอบแรกไดเปนอยางดี แตการระบาดระลอกใหมที่มีความเสี่ยงและ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจไทยจึงคอนขางไดรับผลกระทบอยางหนัก เนื่องจากรายไดสวนหนึ่งมากจากจากนักทองเที่ยวตางชาติ 
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อีกยังเผชิญปญหาภาวะชะงักของภาคการผลิต (Supply disruption) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สงผลใหทุกภาคสวนตองมี
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และใหความสำคัญกับทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรที่เปนสวนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหอยู
รอดในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม (New Normal) ซึ่งการดำเนินธุรกิจตองดำเนินไปพรอมกับการรับมือกับสถานการณโรคโควิด-19 
จึงมีการรูปแบบการทำงานจากท่ีบาน (Work Form Home) เกดิการปรับตัวในการเทคโนโลยีดิทัลในการทำงาน  

แตสถานการณในภาคอุตสาหกรรมอาหารไมไดรับผลกระทบตามสถานการณโรคโควิด-19 ซึ่งจากขอมูลจากศูนยวิจัย
ธนาคารออมสิน พบวา ดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑอาหารเฉล่ีย 9 เดือนแรกของป 2563 อยูที่ระดับ 103.40 ขยายตัวรอยละ 1.35 ซึ่ง
สวนใหญเปนผลมาจากผูบริโภคตองการกักตุนอาหารเพิ่มมากขึ้น สงผลใหความตองการผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่ง
สำเร็จรูปอาหารที่เก็บรักษาไดนานขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเปนแนวโนมที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป (ศูนยวิจัยธนาคารออม
สิน, 2563: ออนไลน) ทำใหในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานในภาคการผลิตตองเรงผลิตเพื่อให
เพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ซึ่งพนักงานกลุมดังกลาว ไมสามารถทำงานจากที่บานได ดังนั้น ผูบริหารและนักทรัพยากร
มนุษยจึงตองดูแลคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานอยางเขมงวดกวาเดิม ซึ่งตามนโยบายเดิมของนักบริหารทรัพยากรมนุษย 
ก็ไดดำเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่มุงเนนผลลัพธใหคนทำงานในประเทศมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข มีคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of work life) มีความสำคัญอยางยิ่งในการทำงานปจจุบัน 
เพราะมนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญตองเขาสูระบบการทำงานในองคการ 
ตองทำงานเพื่อใหชีวิตดำรงอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน ดังนั้น หากสภาพแวดลอมและบรรยากาศในสถานที่ทำงาน
ตองมีความเหมาะสมและเอื้อตอการทำงาน คือ ทำใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกที่ดีตองาน มีความมั่งคง ทำใหเกิดความสุข ความ
ปลอดภัยในการทำงาน โดยจะสงผลดีตอบุคลากรและองคกร (สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทำงาน (องคการมหาชน), 2562: ออนไลน) 

นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดของ Richard E. Walton ที่ไดนำเสนอแนวคิดเกี ่ยวกับลักษณะสำคัญที่จะทำให
คุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ 1) คาตอบแทนท่ีเปนธรรมและ 2) สิ่งแวดลอมท่ีถูกลักษณะและ
ปลอดภัย 3) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี 4) ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและ
ความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน 5) ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏบิัติงาน 6) ลักษณะงานท่ีตั้งอยูบนฐาน
ของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม และ 8) ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของ
และสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Richard E. Walton. 1973: 20-23) 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน 
โดยเฉพาะในชวงสถานการณโรคโควิด-19 นี้ ที่องคกรจะตองใหความใสใจและดูแลบุคลากรในองคกรเปนพิเศษกวาเดิม ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเปน
ประโยชนกับองคกรในการหาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณการทำงาน ฝายงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันทำใหคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกัน  
4. กรอบแนวคิด 

 

5. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 การทบทวนวรรณกรรม ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยประยุกตใชแนวคิดของ Richard E. Walton (1973) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะสำคัญที่จะทำใหคุณภาพชีวิตในการทำงานดีขึ้น โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ 1) คาตอบแทนที่เปนธรรมและ 2) 
สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี 4) ลักษณะงานท่ี
สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน 5) ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน 
6) ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงานโดยสวนรวม และ 
8) ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Richard E. Walton. 1973: 20-23) ผูวิจัยไดประยุกตใชใหเหมาะสม
กับบริบทของบริษัทกรณีศึกษา ดังนี้ 1) ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) ดานสภาพที่ทำงานที่ปลอดภัยไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ 3) ดานความสัมพันธและความมั่นคงในงาน 4) ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 5) ดานสังคมสัมพันธ 
 การวิจัยที่เกี่ยวของ พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ทำงาน และความตั้งใจในการลาออกของผูแทนขายระดับบังคับบัญชาของกลุมบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ ผลการวิจัย พบวา มีความ
พึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานความกาวหนาและการพัฒนาในหนาที่การงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดาน
สังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก วิพัฒน นีซัง (2555) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ หางหุนสวน
จํากัด ซี.บี. เพนท ผลการวิจัยพบวา ประสบการณทำงาน และระดับการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การทำงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และทศพร จิรกิจวิบูลย (2558) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงาน
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีที่มีผลตอการสรางแรงจูงใจตอพนักงานระดับปฏิบัตกิารในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตร ดานระดับการศึกษา และอายุการทำงานท่ีแตกตางกันมีผลตอการสรางแรงจูงใจ
ในการทำงานท่ีแตกตางกัน 
6. วิธีการดำเนินการวิจัย 

6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ พนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 134 
คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คือ พนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดขนาดกลุม
ตัวอยางจากการใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) โดยกำหนดที่ ระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95 % ไดกลุมตัวอยาง 
จำนวน 101 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางช้ันภูมิ 
ตารางที่ 1 จำนวนกลุมตัวอยางจำแนกฝายงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 

แผนกงาน จำนวนพนักงาน กลุมตัวอยาง 
ฝายบุคคล 17 13 
ฝายคลังสินคาและสงออก 55 41 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ                   - อาย ุ

- ระดับการศึกษา    - ประสบการณการทำงาน 

- ฝายงาน             - รายไดเฉล่ียตอเดือน 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
- ดานผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพียงพอ 

- ดานสภาพท่ีทำงานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

- ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 

- ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 

- ดานสังคมสัมพันธ 
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แผนกงาน จำนวนพนักงาน กลุมตัวอยาง 
ฝายควบคุมคุณภาพ 57 43 

ฝายความปลอดภยั 5 4 

รวม 134 101 

6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดย
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามปลายปด จำนวน 6 
ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน ฝายงาน รายไดเฉล่ีย และสวนท่ี 2 ปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
จำนวน 20 ขอ โดยเปนคำถามปลายปดคำตอบท่ีใหเลือกตอบมีลักษณะเปนมาตรวัด 5 ระดับ  

6.3 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ไดนำเอาเคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัยมาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

6.3.1 นำแบบสอบถามที่ไดออกแบบใหผูเชี่ยวชาญดานการบริหารทรัพยากรมนุษยและสถิติ จำนวน 3 คน ตรวจ
ความเที่ยงตรงของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคำถามแต
ละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคำถามวิจัย  โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 
0.67-1.00 

6.3.2 การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไปทำการ
ทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เพื่อดูความ
เชื่อมั่นวาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของตัวแปรปจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานมีคา
เทากับ 0.822 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลนั้นผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของ
แบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามจำนวน 101 ราย 

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2563 - เมษายน 2564 

6.6 การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนำขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ
หาความถี่และรอยละ แลวนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหาร
สำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดวยสถิติ t-test และ one way ANOVA  

7. ผลการวิจัย 
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.40 สวนใหญมีอายุ 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 62.40 

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 35.60  สวนใหญมีประสบการณการทำงานประมาณ 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 
47.50 สวนใหญปฏิบัติงานอยูฝายควบคุมคุณภาพ คิดเปนรอยละ 42.57 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 9,000 – 12,000 
บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 48.50 และระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัด
สมุทรสาคร สรุปไดดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร 

จากตารางที่ 2 พบวาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานสภาพที่ทำงานที่
ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสขุภาพ ( =3.92) ดานความสัมพันธและความมั่นคงในงาน ( =3.89) ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและ
เพียงพอ ( =3.88) ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ ( =3.88) และดานสังคมสัมพันธ ( =3.85) 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อทดสอบสมมติฐาน สรุปผลไดดังตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 คาสถิติ t  

   

 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบวา เพศของพนักงานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหง
หนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมุติฐานทั้งในภาพรวมและรายดาน ยกเวนดาน
สังคมสัมพันธ 
ตารางที ่4 คาสถิติ one way ANOVA     

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
คาสถิติ ระดับคุณภาพชีวิต 

ในการทำงาน  S.D. 
ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 3.88 .485 มาก 
ดานสภาพท่ีทำงานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 3.92 .513 มาก 
ดานความสัมพันธและความม่ันคงในงาน 3.89 .520 มาก 
ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ 3.88 .510 มาก 
ดานสังคมสัมพันธ 3.85 .492 มาก 

                 ภาพรวม 3.88 .413 มาก 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน 
เพศ 

t Sig 

ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 1.221 .227 

ดานสภาพท่ีทำงานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ .942 .348 

ดานความสัมพันธและความม่ันคงในงาน .267 .790 

ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ .751 .455 

ดานสังคมสัมพันธ 2.531 .013 

                         ภาพรวม 1.387 .168 

คุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน 

ดานผลตอบแทนฯ ดานสภาพที่ทำงาน ดานความสัมพันธ ดานโอกาสพัฒนา ดานสังคมฯ ภาพรวม 
F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig F Sig 

อายุ .907 .463 .371 .829 .566 .688 1.287 .281 .766 .544 .777 .543 
ระดับการศึกษา 3.353 .022 3.090 .031 2.084 .107 1.911 .133 3.264 .025 3.891 .011 

ประสบการณการทำงาน 4.347 .003 2.768 .032 2.171 .078 .586 .673 2.498 .048 2.931 .025 

ฝายงาน .334 .081 .489 .690 .995 .399 1.162 .328 1.542 .209 .415 .742 

รายไดเฉลี่ย 1.372 .256 .890 .449 .914 .437 .935 .427 1.867 .140 1.517 .215 

X
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จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก ดานระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน แตกตางกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
สรุปเปนไปตามสมมติฐาน ยกเวนปจจัยอายุ ฝายงาน และรายไดเฉล่ีย ไมเปนไปตามสมมติฐาน สรุปความแตกตางไดดังตารางที่ 4  

8. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน

บริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุก
ดานอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานสภาพที่ทำงานท่ีปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ( =3.92) ดานความสัมพันธและความมั่นคงใน
งาน ( =3.89) ดานผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ( =3.88) ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ ( =3.88) และดาน
สังคมสัมพันธ ( =3.85) สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการทำงาน และความตั้งใจในการลาออกของผูแทนขายระดับบังคับบัญชาของกลุมบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ 
ผลการวิจัย พบวา มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทำงาน ดานความกาวหนาและการพัฒนาในหนาที่การงาน ดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานสังคมสัมพันธ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ Richard E. Walton ที่นำเสนอ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี 8 ประการ คือ 1) คาตอบแทนที่เปนธรรมและ
เพียงพอ 2) สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี        
4) ลักษณะงานท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน 5) ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคม
ของผูปฏิบัติงาน 6) ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม 7) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน
โดยสวนรวม และ 8) ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Richard E. Walton. 1973: 20-23) หากพนักงาน
มีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดีขึ้น ก็อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานท่ีดีขึ้นเชนกัน  

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร จำแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก ดานระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน แตกตางกัน         
มีคณุภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
เปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับงานวิจัยของวิพัฒน นีซัง (2555) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ หางหุนสวนจํากัด ซี.บี. เพนท ผลการวิจัยพบวา ประสบการณทำงาน และระดับการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับทศพร จิรกิจวิบูลย (2558) 
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีที่มีผลตอการสรางแรงจูงใจตอพนักงานระดับปฏิบัติการใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา และอายุการทำงาน
ที่แตกตางกันมีผลตอการสรางแรงจูงใจในการทำงานที่แตกตางกัน  ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ รายไดเฉลี่ยของพนักงาน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางไมมี
นัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของวิพัฒน นีซัง (2555) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
หางหุนสวนจํากัด ซี.บี. เพนท ผลการวิจัย เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 
9. ขอเสนอแนะ 

9.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
      9.1.1 จากผลการวิจัย พบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหน่ึงในจังหวัด

สมุทรสาคร ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก ( =3.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนี้ ดานสภาพที่
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ทำงานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ( =3.92) ดานความสัมพันธและความมั่นคงในงาน ( =3.89) ดานผลตอบแทนท่ี
ยุติธรรมและเพียงพอ ( =3.88) ดานโอกาสพัฒนาและการใชความสามารถ ( =3.88) และดานสังคมสัมพันธ ( =3.85) แสดงให
เห็นถึง พนักงานบางสวนยังตองการไดรับปจจัยที่จะทำใหคุณภาพชีวิตในการทำงานดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งตอบแทนที่องคกรมอบให ทั้งใน
รูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาจยังไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ในดานของโรคโควิด -19 ที่สงผลกระทบตอการดำรง
ชีพของประชาชน หากองคกรมีการพิจารณาสวัสดิการอื่น ๆ ใหเพิ่มอีก ก็อาจทำใหพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ งาน
มากข้ึน ซึ่งอาจสงผลใหงานท่ีไดรับมอบหมายสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว  

     9.1.2 จากผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษาของพนักงานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน
บริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมุติฐาน อธิบายไดวา
พนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือปวช. ซึ่งระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันอาจสงผลถึงงานที่ไดรับมอบหมายแตกตางกันตามความรูความสามารถ จึงอาจสงผลทำใหคุณภาพชีวิตในการทำงาน
แตกตางกัน ดานประสบการณการทำงานของพนักงานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูป
แหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมุติฐาน อธิบายไดวา เมื่อพนักงานเขาไปทำงาน
ในองคกรแลว ระยะเวลาการทำงานท่ีนานข้ึน อาจจะมีโอกาสไดเรียนรูและเขาใจองคกรมากยิ่งขึ้น จึงอาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลทำ
ใหคุณภาพชีวิตในการทำงานแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ ฝายงาน รายไดเฉล่ียแตกตางกันกัน มี
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให
เห็นวา พนักงานสวนใหญมีความเขาใจตอองคกร เขาใจสถานการณโรคโควิด-19 และเขาใจถึงวัฒนธรรมขององคกร จึงมีความ
คิดเห็นดานคุณภาพชีวิตในการทำงานไมแตกตางกัน  

       9.2 ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
     9.2.1 ผูที่สนใจสามารถนำแนวคิดจากงานวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชดวยการเปลี่ยนตัวแปรอิสระอื่น ๆ เชน ความ

จงรักภักดีตอองคกร วาสงผลตอคณุภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรหรือไม 
9.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือขนาดใกลเคียงกัน วามีการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสอดคลองกันหรือแตกตางกันจากการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี
ผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรผลิตอาหารสำเร็จรูปแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
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ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

 
อุษณา  จิตรลดาพงศ1* ชนพงษ อาภรณพิศาล1  และพงษสันติ์ ตันหยง1   

 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

*corresponding author: e-mail: marin_as@hotmail.com  
 

บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับ การบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความ
ภักดีของลูกคา ในธุรกิจบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  และ2) เพื่อศึกษาปจจัยดานการ
บริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพบริการ และความพึงพอใจ ที่สงผลตอความภักดีของลูกคา ในธุรกิจบริการซอมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ตัวอยางในการวิจัย คือ ผูใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 200 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
ถดถอยพหุ    ผลการศึกษาพบวา1)ระดับการบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของ
ลูกคาอยูในระดับมาก 2)ปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ (X1) คุณภาพการบริการ(X2)  ความพึงพอใจ(X3) สามารถทํานาย
การแปรผันของความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดรอยละ74.30 โดย
สามารถนําเสนอเปนสมการ tot = .545 + .777 (X3) + .239(X2) + .154 (X1)  

 

คําสําคัญ: ความภักดีของลูกคา ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
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Abstract 

 This research aims 1) to study Customer relationship management, service quality, satisfaction 

and customer loyalty. In the electrical system maintenance service business in Bangkok and its vicinity 

and 2) to study factors of customer relationship management, service quality and satisfaction That affect 

customer loyalty In the business of electrical system maintenance services in Bangkok and its vicinity, 

quantitative research methods are used. The research sample was 200 electrical maintenance service 

users in Bangkok and suburbs, sampled on a stratified basis. The research instruments were 

questionnaires, statistics used in data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard 

deviation. Multiple regression analysis The results showed that 1) customer relationship management 

level. Service quality, satisfaction and customer loyalty are at a high level. 2) Customer relationship 

management factor (X1), service quality (X2), satisfaction (X3), 74.30% prediction of variations in customer 

loyalty in the electrical system maintenance business in Bangkok and its vicinity. It can be presented as a 

tot equation tot = .545 + .777 (X1)  + .239 (X2)  + .154 (X3). 

Keywords:  Customer loyalty ,Electrical system maintenance service business 
 
1. บทนํา 
 ปจจุบันไฟฟาเปนปจจัยสําคัญที่สดุปจจัยหนึ่งสําหรบัการดาํรงชีวิตประจําวันของชนในชาติ การสื่อสาร การคมนาคม 
การใหความรู การศึกษา ซึ่งสําคัญตอมนุษยชน  ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณการใชไฟฟาปละไมต่ํากวา 1 ,000 
เมกะวัตต  (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2562)  ในป 2562 มีการใชไฟฟาในสัดสวน ภาคอุตสาหกรรม (44.6%)  ภาคธุรกิจ 
(25.5%) ภาคครัวเรือน (4.4%) และภาคอื่นๆ และของปริมาณการใชไฟฟาทั้งประเทศ ตามลําดับ โดยอุตสาหกรรมอาหารมี
การใชไฟฟามากที่สุด รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน สําหรับภาคบริการท่ีมีการใชไฟฟามากท่ีสุด ไดแก 
อพารทเมนทและเกสตเฮาส หางสรรพสินคา โรงแรม (นรินทร  ตันไพบูลย 2563)  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนเขตท่ีมี
ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนจัดตั้งเปนผูนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย เริ่มตั้งป 2559 ถึง 2563 จํานวน   
163,514  ราย  (www.dbd.go.th,กรมพัฒนาธุรกิจการคา:2563) และจากการใชไฟฟาเพิ่มข้ึนของทุกภาคสวนทําให  ทําให
องคกรธุรกิจจะตองมุงเนนไปที่ลูกคาเปนสําคัญ การดึงลูกคาจากคูแขงขัน และรักษาลูกคากลุมเดิมไว โดยการสงมอบคุณคาที่
เหนือกวาคูแขงขัน อยางไรก็ตามกอนที่องคกรธุรกิจจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาจะตองเขาใจความตองการของลูกคา  
(วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ. 2552) ธุรกิจการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาเปนธุรกิจบริการ ผูบริหารตองศึกษาและทํา
ความเขาใจถึงความตองการของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ การท่ีธรุกิจจะสรางความแตกตางในการบริการ ใหลูกคาไดเกิดความ
ประทับใจ    
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 การบริหารลูกคาสัมพันธ เกิดจากการพัฒนากระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อสรางมูลคาในระยะยาว ทําใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ การรักษาความสัมพันธกับลูกคาและการเรียนรูพฤติกรรมของ
ลูกคา ทําใหตอบสนองความการตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น Kracklauer, Mills and Seifert (2004) 
 คุณภาพบริการ การรับรูในดานของคุณภาพการบริการดวยความสามารถท่ีดีกวาของสินคาหรือบริการท่ีผูใชบริการ
รับรูได Lee, Lee & Yoon (2009) และเปนความสามารถในการตอบสนองความตองการของธุรกิจใหบริการ คุณภาพของ
บริการเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะสรางความแตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได 
 ความพึงพอใจ ความรูสึกของผูรับบริการท่ีไดรับการบริการทุกครั้งนั้นตรงตามท่ีผูรับบริการคาดหวังไว  (Jalilvand, 

Wu,Schmid & Zwick 2014) และความรูสึกชอบหรือพึงพอใจในสิ่งที่ไดรับจากการเขารับบริการน้ัน ๆ ที่มีความพึงพอใจ 

เนื่องจากตรงตามท่ีผูรับบริการไดคาดหวังไวหรือสูงกวา  
ดวยเหตุที่กลาวมาขางตนนั้น  การซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟามีคูแขงขันรายเกา และคูแขงขันรายใหมที่มีเพิ่มขึ้น

พรอมท่ีจะใชกลยุทธเพื่อดึงดูดลูกคาอยูตลอดเวลา ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญการบริหารลูกคาสัมพันธ  คุณภาพบริการ และ
ความพึงพอใจในการบริการ จึงเปนปจจัยในการรักษาลูกคาใหเกิดความภักดีในการใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา  เพื่อ
เปนการพัฒนาแนวทางการสรางความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตอไป  

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับ การบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของลูกคา ในธุรกิจบริการ

ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพบริการ และความพึงพอใจ ที่สงผลตอความภักดีของลูกคา 

ในธุรกิจบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ปจจัยดานการบริหารลูกคาสัมพันธ สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 2.  ปจจัยดานคุณภาพบริการ สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 
 3.  ปจจัยดานความพึงพอใจ สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 
 

4. กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามาซึ่งกรอบแนวคิดไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยขอทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ 

ความภักดีของลูกคาในธุรกิจ
ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟฟาใน
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

คุณภาพบริการ 

ความพึงพอใจ 
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5.1 แนวคิดทฤษฎีการบริหารลูกคาสัมพันธ ของ  Kracklauer, Mills and Seifert (2004) กลาวถึงการพัฒนา
กระบวนการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อสรางมูลคาในระยะยาว ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศฐานขอมูลจะ
ชวยสนับสนุนการบริการ รักษาความสัมพันธกับลูกคาและการเรียนรูพฤติกรรมของลูกคา ประกอบดวย 1)การจัดเก็บขอมูล
ลูกคา 2)การใชเทคโนโลยีในการดึงดูดลูกคา 3) การพัฒนาโปรแกรม และ 4)การรักษาลูกคา 

5.2 แนวคิดทฤษฎีคุณภาพบริการ ของ Rajaguru, (2016)  กลาวถงึคุณภาพบริการ ประกอบดวย 1)สิ่งสิ่งที่สัมผัสได 
2)ความเชื่อถือได  3)การตอบสนองตอผูรับบริการ 4)ความมั่นใจ  และ5)การเอาใจใสดูแลผูรับบริการ 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Kotler, 2000)  กลาวถึงความโดยที่ความพึงพอใจในการบริการของผูรับบริการ
จะขึ้นอยูกับองคประกอบคือ 1) ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 2)ความพึงพอใจดานการบริการ 

5.4 แนวคิดและทฤษฎีความภักดีของลูกคา (Odin, Odin and Valette-Florence ,2001) กลาวถึง ความภักดีของ
ลูกคาซึ่งประกอบดวย ความภักดีดานทัศนะคติ และดานพฤติกรรม 
5.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอนําเสนองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
ปดิวรัดา จันดา (2558)  ไดศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา กรณีศึกษา บริษัท อา

ซีฟา จํากัด (มหาชน) ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคาท่ีมีขนาดองคกร 
ระดังองคการ ยอดขายองคกรที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นของการบริหารลูกคาสัมพันธที่แตกตางกัน ในขณะท่ีลูกคาที่มี
รูปแบบธุรกิจที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นการบริหารลูกคาสัมพันธไมแตกตางกัน 2) ลูกคาที่สังกัดในองคกรที่มีรูปแบบ
ธุรกิจ ขนาดองคกร ระดังองคกร ยอดขายขององคกรที่แตกตางกันมีความจงรักภักดีที่แตกตางกัน 3)  การบริหารลูกคา
สัมพันธของบริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน) ท้ัง 5 ดานไดแก การติดตามลูกคา การมีสัมพันธภาพกับลูกคา การสื่อสารระหวาง
กัน การเขาใจความคาดหวังของลูกคา และการทําใหเฉพาะเจาะจงบุคคล มีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคา บริษัท 
อาซีฟา จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความสัมพันธเชิงบวกและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน   

โสรัจจะราช  เถระพันธ (2561) ไดศึกษาคุณภาพการบริการและการบริหารลูกคาสัมพันธกับผูรับบริการท่ีสงผลตอ
ความไววางใจ ความพงึพอใจ และความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ก) ปจจัยที่สงผลตอความไววางใจ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก คุณภาพบริการดานสิง่ที่สัมผสัได ดานความเอาใจใส และดานการบริหารลูกคาสัมพันธกับผูรับบริการ  
ข) ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแกคุณภาพการบริการดานการตอบสนอง ดานความมั่นใจ และ
ปจจัยความไววางใจ  ค) ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแกคุณภาพบริการดานความมั่นใจ การ
บริหารลูกคาสัมพันธกับผูรับบริการ ความไววางใจและความพึงพอใจ โดยรวมปจจัยคุณภาพบริการและการบริหารลูกคา
สัมพันธกับผูรับบริการสงผลตอความไววางใจ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี

ตวงพร พึ่งจิตร (2557) ไดศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี พบวา 1. ดานความคาดหวัง ในดานความคาดหวังถึงแมวาจะไมอิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจโดยตรง
แตก็เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพการบริการและสงผานไปยังความพึงพอใจ 2. ดานคุณภาพการบริการ คุณภาพการ
บริการเปนปจจัยทีไ่มไดสงผลตอความพึงพอใจโดยตรงแตสงผานมายังคุณคาของการบริการซึ่งสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจ 
ในแงของคุณภาพการบริการ 3. ดานคุณคาของการบริการ ปจจัยดานคุณคาของการบริการสงผลตอความพึงพอใจโดยตรง 
และนํามาซึ่งความพึงพอใจของผูใชบริการในที่สุด 4. ดานความจงรักภักดี ปจจัยดานความจงรักภักดีพบวา มีผลโดยตรงกับ
ความพึงพอใจเน่ืองจากหากผูใชบริการมีความพึงพอใจแลวนั้นก็จะเกิดความเช่ือมั่นและความจงรักภักดีตอการใหบริการ 

 
6. วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative Research) ซึ่งมขีั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังน้ี 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ลูกคาท่ีใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

รวมผูประกอบการท่ีจดทะเบียนจัดต้ังเปนผูนิติบุคคลกับกรมพฒันาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย เริ่มตั้งป 2559 ถึง 2563 ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท้ังสิ้น จํานวน   163,514  ราย  (www.dbd.go.th,กรมพัฒนาธุรกิจการคา:2563) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1478 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



ตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือลูกคาท่ีใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดย
ขนาดของตัวอยางไดจากการคํานวณตามสูตรโดยใชโปรแกรม G*Power 3 (Erdfelder et al,2007) โดยกําหนดขนาด
อิทธิพลเทากับ 0.10 คาอํานาจทดสอบ (power test)  เทากับ 0.95 จํานวนตัวแปรพยากรณเทากับ 3 ตัว สรุปไดขนาด
ตัวอยางเทากับ 176 ตัวอยาง และเพ่ือความสะดวกผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเพื่อเผื่อความคลาดเคลื่อนอีกราวรอยละ 10  จึงได
ขนาดตัวอยางรวมท้ังสิ้น 200 คน โดยผูวิจัยไดเลือกวิธีการ และการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ(stratified random 
sampling) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในงานวิจัยนี้เครื่องมอืที่ใชในการแบบสอบถาม (questionnaire) ประกอบดวย  4  ตอน 
     6.2.1 ความคิดเห็นตอการบริหารลูกคามสัมพันธ จํานวน 4 ดาน คือ การจัดเก็บขอมูลลูกคา การใชเทคโนโลยี

ในการดึงดูดลูกคา  การพัฒนาโปรแกรมการสรางความสัมพันธ และ การรักษาลูกคา  เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

     6.2.2 ความคิดเห็นตอคุณภาพบริการ จํานวน 5 ดาน คือ ประกอบดวย  สิ่งที่สัมผัสได  ความเช่ือถือได   การ
ตอบสนองตอผูรับบริการ  ความม่ันใจ และ การเอาใจใสดูแลผูรับบริการ เปนมาตรวัด 5 ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยที่สุด 
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

     6.2.3 ความคิดเห็นตอความพึงพอใจจํานวน 2 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑและดานการบริการ เปนมาตรวัด 5 
ระดับใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

 6.2.4 ความคิดเห็นตอความภักดีของลูกคา จํานวน 2 ดาน คือ ดานทัศนคติ และดานพฤติกรรม เปนมาตรวัด 5 
ระดับ ใหเลือกตอบคือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด 

6.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้  ไดนําเอาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้
6.3.1 นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดานการตลาดและสถิติจํานวน 3 คนตรวจความเท่ียงตรง 

ของวัตถุประสงค เนื้อหาและภาษาที่ใช หลังจากน้ันนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคําถามแตละขอของ
แบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของคําถามวิจัย โดยมีดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67-
1.00 
 6.3.2 การทดสอบหาคาความเช่ือมั่น โดยคณะผูวิจัยไดนําเอาแบบสอบถามท่ีผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญไป
ทําการทดสอบกับกลุมคลายตัวอยาง จํานวน 30 ราย แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
เพื่อดูความเช่ือมั่นวาอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม  โดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของตัวแปรการบริหารลูกคา
สัมพันธมีคาเทากับ.945 คุณภาพบริการมีคาเทากับ .978 ความพึงพอใจมีคาเทากับ .922 และความภักดีของลูกคามีคาเทากับ 
.936 แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือมันอยูในระดับท่ียอมรับได 
 จากการทดสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บขอมูลน้ันผานเกณฑการทดสอบทั้ง 2 ขอ 

     จังหวัด   ประชากร(คน)   สัดสวน(รอยละ) ตัวอยาง(คน) 

กรุงเทพมหานคร      109,365  66.88 134  

สมุทรปราการ        17,584  10.75   22  

นนทบุรี        19,918  12.18   24  

ปทุมธาน ี        15,727  9.62   19  

นครปฐม            920  0.56    1  

  163,514    100.00    200  
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6.4 วิธีการเก็บขอมูล 
     ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากปรับปรุงคุณภาพของแบบสอบถาม เก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 200 ราย โดยแจกแบบสอบถามโดยใช Google Form ใหแกผูใชบริการบํารุงรักษาระบบ
ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล   

6.5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม พ.ศ. 2564 
6.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
6.6.1. การวิเคราะหขอมลูคณุลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่ และคา 

รอยละ (%)  แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 6.6.2. การวิเคราะหขอมลูปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  6.6.3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) ดวยวิธี (Stepwise) แลวนําเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย  
7. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้ 
 ลักษณะขอมูลเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของลูกคาท่ีใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พบวา รูปแบบการจัดตั้งบริษัทจํากัด จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 63.50 มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจสวนใหญ 16  ป
ขึ้นไปจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีประเภทธุรกิจสวนใหญเอกชน จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 76.50 มีจํานวน
หมอแปลงไฟฟาสวนใหญนอยกวา 5 เครื่องจํานวน148 คน คิดเปนรอยละ 74.00 และมีความถ่ีในการซอมบํารุงสวนใหญ 1 
ครั้ง (ตอป) จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 72.50 
 ผลการศึกษาสรุปถึงระดับความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ สงผลตอ
ความจงรักภักดีลูกคาที่ใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลปจจัยดานการบริหารลูกคา
สัมพันธโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด( X = 4.29และ S.D. = .465) พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยการจัดเก็บขอมูลลูกคา 
( X  = 4.34และ S.D. = .484) รองลงมาคือการรักษาลูกคา( X = 4.28และ S.D. = .554) การใชเทคโนโลยีในการดึงดูดลูกคา
( X = 4.27และ S.D. = .563) และการพัฒนาโปรแกรมการสรางความสัมพันธ ( X = 4.27และ S.D. = .526) ตามลําดับ 
 ปจจัยดานการคุณภาพบริการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.48และ S.D. = .536) พบวา ประเด็นที่
มีคาเฉลี่ยดานความมั่นใจ ( X = 4.54และ S.D. = 563) รองลงมาคือดานการเอาใจใสดูแลผูรับบริการ ( X = 4.51และ S.D. = 
.599) ดานสิ่งท่ีสัมผัสได ( X = 4.50 และ S.D. = .550) ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ( X = 4.43และ S.D. = .527) และ
ดานความเช่ือถือได ( X = 4.42และ S.D. = .574) ตามลําดับ 
 ปจจัยดานความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.54และ S.D. = .526) พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ ( X = 4.58และ S.D. = 547) รองลงมาคือความพึงพอใจดานการบริการ( X = 4.50และ 
S.D. = .572) ตามลําดับ 
 ปจจัยดานความภักดีของลูกคาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ( X = 4.49และ S.D. = .544) พบวา ประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยดานทัศนคติ ( X = 4.52และ S.D. = 553) รองลงมาคือดานพฤติกรรม( X = 4.46และ S.D. = .594) ตามลําดับ 
  กอนท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และความสัมพันธรหวางตัวแปรอิสระด วยกัน วามีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ 
(Multicollinearity) หรือไม ซึ่งเปนขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ ในการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลของความสัมพันธดัง
ตาราง 

ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธของตัวแปรอิสระและคาVIF 
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           n=200 
  การบริหารลูกคาสัมพันธ    คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 

การบริหารลูกคาสัมพันธ 1 .764** .676** 

คุณภาพการบริการ 1 .806** 

ความพึงพอใจ     1 

VIF 2.464 3.824 2.932  

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

จากตารางที่ 1 พบวา เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนทั้ง 3 ปจจัย มีความสัมพันธกันโดยมีคาอยู
ระหวาง 0.676 - 0.806 พบวา ตัวแปรความพึงพอใจและคุณภาพการบริการคาความสัมพันธเกินกวา 0.80 จึงพิจารณาดวย
คา VIF  (Variance Inflation Factors) โดยคา VIF ตองมีคาไมเกิน 10  (Belsley, 1991)  ซึง่คาทีไ่ดมีคาอยูระหวาง 2.464 - 

3.824  ซึ่งผานเกณฑสรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้งหมดไมมีปญหาความสัมพันธกันเองหรือไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงพหุ 
(Multicollinearity) จึงทําการอานผลการวิเคราะหการถดถอยพหุดวยวิธี Stepwise ดังตารางที 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุ 

ตัวแปร b SE β t Sig 

คาคงท่ี  .545 .194    

ความพึงพอใจ(X3) .777 .064 .751 12.111** .000 

คุณภาพการใหบริการ(X2) .239 .072 .236 3.334**  .001 

การบริหารลูกคาสัมพันธ(X1) .154 .066 .132 2.314* .022 

R = .862     R Square =.743      Adjusted  R Square = .739     SE = .278   F= 188.574  Sig = .000 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 จากตารางที่ 2 จากตารางท่ี 4.24 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลวิเคราะหดวยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุวิธีแบบข้ันตอน
พบวา ปจจัยความพึงพอใจ คุณภาพการใหบริการและการบริหารลูกคาสัมพันธ สงผลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาในธุรกิจ
ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ปจจัยทั้ง 3 สามารถทํานายการผันแปรของความจงรักภักดีของลูกคาในธุรกิจ
ซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ไดรอยละ 74.30 โดยเรียงลําดับคาอิทธิพลจากมากไปนอยตามลําดับ ดังน้ี คือ ปจจัยความพึงพอใจ(X3) 
β = .751 ปจจัยคุณภาพการใหบริการ(X2)β = .236 และปจจัยการบริหารลูกคาสัมพันธ (X1)β = .132 ซึ่งสามารถเขียนสมการใน
รูปคะแนนดิบทํานายปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาไดดังนี้ 
  tot tot= .545 + .777 (X3) + .239(X2) + .154 (X1)  

เขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
  Z = .751(X3) + .236(X2) + .132 (X1)  

8. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาสรุปถึงระดับความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ สงผลตอ
ทางบวกตอความภักดีลูกคาท่ีใชบริการซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปดิวรัดา จันดา (2558)  ไดศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา กรณีศึกษา บริษัท อาซีฟา จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา การบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท อาซีฟา จํากัด(มหาชน) มีวามสัมพันธกับความจงรักภักดีของ
ลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธเชิงบวกและดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัยดานการคุณภาพ
บริการโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ปจจัยดานความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด ปจจัยดานความ
ภักดีของลูกคาโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ คณุตม ระบิลเมทนี (2557)  ไดศึกษาคุณภาพ
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การบริการที่สงผลตอการรบัรูคณุคาของตราสนิคาและความภักดีในตราสินคาของธุรกิจใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการบริการ ดานความนาเช่ือถือ ดานการตอบสนองความตองการ และดาน
การใหความมั่นใจ สงผลตอการรับรูคุณคาของตราสินคาและภักดีในตราสินคาของธุรกิจใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตวงพร พึ่งจิตร (2557) ไดศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนต ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา 1. ดานความคาดหวัง ในดานความคาดหวังถึงแมวาจะไม
อิทธิพลที่สงผลตอความพึงพอใจโดยตรงแตก็เปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอคุณภาพการบริการและสงผานไปยังความพึง  2. ดาน
คุณภาพการบริการ คุณภาพการบริการเปนปจจัยท่ีไมไดสงผลตอความพึงพอใจโดยตรงแตสงผานมายังคุณคาของการบริการ
ซึ่งสงผลโดยตรงตอความพึงพอใจ ในแงของคุณภาพการบริการหากผูประกอบการหรือศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตมีคุณภาพ
ดานการบริการสูงหรือดีมากๆจะสงผลใหผูใชบริการเปรียบเทียบคุณคาของการบริการที่ตนจะไดรับนอยลง 3. ดานคุณคาของ
การบริการ ปจจัยดานคุณคาของการบริการสงผลตอความพึงพอใจโดยตรงน่ันคือ หากผูใชบริการตองมีการคิดและ
เปรียบเทียบคุณคาของการบริการวามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใดรวมไปถึงการเปรียบเทียบคุณคาในการบริการกับ
ศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตรายอื่นแสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตแหงนั้นลดลง
อยางเห็นไดชัด 4. ดานความจงรักภักดี ปจจัยดานความจงรักภักดีพบวา มีผลโดยตรงกับความพึงพอใจเนื่องจากหาก
ผูใชบริการมีความพึงพอใจแลวนั้นก็จะเกิดความเช่ือมั่นและความจงรักภักดีตอการใหบริการและนํามาซ่ึงการ ใชบริการซํ้า
สําหรับศูนยบริการซอมบํารุงรถยนตที่ผูใชบริการใชอยูเปนประจํา 

9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 9.1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะไดดังนี้  

9.1.1. พนักงานเปนปราการดานสําคัญที่สะทอนใหเห็นถึง คุณภาพการบริการ ความพรอมในการ
ใหบริการ และภาพลักษณที่ดีขององคกร ทั้งความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน 

9.1.2. จากการศึกษาจะเห็นไดวาผูใชบริการมีความคาดหวัง และความพึงพอใจในเรื่องของการใหบริการท่ี
รวดเร็วมากท่ีสุด ดังนั้นบริษัทควรมีการพัฒนาตอยอดกระบวนการทํางาน โดยการเลือกใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาประยุกตใช
ในการทํางาน 

9.1.3. ทําเลสถานที่ตั้ง ถือเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกใชบริการ ณ สถานท่ีใด สถานท่ีหนึ่งของ 
ลูกคา ดังนั้นการเลือกสถานท่ีตั้ง จึงเปนองคประกอบสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได 

 9.2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
9.2.1.การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามใน ดังนั้นใน 

การศึกษาคร้ังตอไปจึงควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการเก็บขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต  เพื่อให
ทราบขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการธุรกิจซอมบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเขต
กรงุเทพฯ และปริมณฑล ในเชิงลึกมากยิ่งข้ึน  

  9.2.2.ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ โดยทําการศึกษากับผูประกอบการหรือผู 
บริหารองคกรที่ดําเนินการเก่ียวของกับการใหบริการดานการติดตั้ง และซอมบํารุงระบบไฟฟา เพื่อใหไดแนวทางใน การพัฒนา
รูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจในการใชบริการใหกับกลุมลูกคาไดมากขึ้น 
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บทคัดยอ  
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรม
ขนสงและโลจิสติกสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ราคาปดรายวันของหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ 2562 จํานวน 244 วัน โดยสุมกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยอยางงาย (Regression Analysis) ในการศึกษาครั้งน้ี  
 ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพยที่มีผลตอบแทนสูงสุด คือ หลักทรัพย TFFIF และผลตอบแทนต่ําที่สุด คือ หลักทรัพย 
THAI นอกจากน้ีหลักทรัพยที่คา β อยูระหวาง 0 ถึง 1 มีจํานวน 7 หลักทรัพย และเมื่อประเมินการตัดสนิใจลงทุนพบวาหลกัทรพัย
ที่ α>0 มีจํานวน 3 หลักทรัพยและคา α<0 ม ีจํานวน 4 หลักทรัพย 
 

คําสําคัญ: ผลตอบแทนและความเสี่ยง, หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    
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Abstract  
 

 The purpose of this study was to study the return rate and risk of investing in the transportation and 

logistics sector in the Stock Exchange of Thailand (SET)  using the secondary data of daily closing prices of SET 

from January 2019 to December 2019, 244 days. Purposive random sampling and regression analysis were used 

in this study. 
           The results of the study found that the highest return stock was TFFIF, and the lowest return stock was 

THAI.  In addition, there are seven stocks with a β value between 0-1.  When evaluating investment decisions, 

there are three stocks with α>0 and four stocks with α<0. 
 

Keywords: Return and risk, Transportation industry and logistics, The Stock Exchange of Thailand. 
 

1. บทนํา  
 ประเทศไทยเปนตลาดการลงทุนใหมที่ไดรับความสนใจทั่วโลก เนื่องจากตลาดทุนมีโอกาสเติบโตและเปนชองทางการ
กระจายความเสี่ยง (ศรัณยรัชต  ธีรโชติธนกุล, 2553) อีกทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังทําหนาที่สงเสริมเงินทุนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และยังเปนแหลงเสริมสรางสภาพคลองในการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุน (ธนัยนันท นิมิตชัยวงศ, 
2554) นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทําใหมีนักลงทุนสนใจและเขามาลงทุนในตลาด
หลักทรัพยเพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มมากข้ึนทําใหตลาดหลักทรัพยฯ ไดรับความนิยมในปจจุบัน  
 การลงทุนในตลาดหลักทรัพยเปนทางเลือกในการออมทางหน่ึงจะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปนผลหรือกําไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพยเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด ราคาหลกัทรัพยมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลาทําใหผูลงทุนอาจไดรบัผลตอบแทน
ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ผูลงทุนจึงตองศึกษาเรื่องขอมูลประกอบกอนทําการลงทุนทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน อยางไร
ก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือช้ีวัดปจจัยเศรษฐกิจ โดยสวนใหญนักลงทุนมักเลือกลงทุนในกลุมหลักทรัพยที่มีสภาพ
คลอง (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2556) อาทิ หมวดพลังงาน หมวดธนาคารพาณิชย และหมวดขนสงและโลจิสติกส      
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เปนตน  ปจจุบันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกลุมอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสมีความนาสนใจและมีนัก
ลงทุนเขามาลงทุนเปนจํานวนมากกอใหเกิดการคาระหวางประเทศท่ีเติบโตไดอยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการขนสงและ      
โลจิสติกสมีการเติบโตอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี ในป 2563 พบวาปริมาณหุนท่ีทําการซ้ือขาย จํานวน 72,066,020,30 หุน คิดเปน
มูลคาการซื้อขายสุทธิ 991,062.31 ลานบาท ซึ่งติด 1 ใน 10 ในหมวดอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2563) 
 จากขอมูลขางตนเห็นไดวาหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสเปนกลุมที่ไดรับความสนใจ และยังเปนสวน
สําคัญในการพัฒนาประเทศและตลาดทุนไทย ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส เพื่อเปนแนวทางและขอมูลประกอบการตัดสินใจและ
ลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นสําหรับนักลงทุนในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนหลักทรัพย  ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวด
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส    
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย หมวด
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส โดยใชขอมูลรายวันระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน   
244 วัน  
 

4. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดทําการคนควาขอมูลจากผลงานและตําราท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหหาขอสรุปโดยสามารถลําดับเนื้อหา        
เรื่องในการนําเสนอ คือ 

สวนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก 
 แนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) กลาวคือราคาของหลักทรัพยจะสะทอนขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ

หลักทรัพยนั้นอยางรวดเร็ว แนวคิดนี้เช่ือวาผูลงทุนรับรูขอมูลขาวสารที่มีอยูทั้งหมดอยูในรูปของราคาหลักทรัพยทําใหมีการ
ตัดสินใจซ้ือหรือขาย ดังนั้นราคาในปจจุบันของหลักทรัพยจะสะทอนถึงขาวสารขอมูลทั้งหมด (จิรัตน สังขแกว, 2545) 

 ความเสี่ยง (Risk) กลาวคือ ความไมแนนอนเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับในอนาคตไมเปนไปตามที่ผู
ลงทุนคาดหวังไว ซึ่งสาเหตุที่ทําไหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนมีหลายสาเหตุ อาทิ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
อุตสาหกรรม และปจจัยภายในของบริษัท เปนตน (จิรัตน สังขแกว, 2545) 

 ผลตอบแทน (Return) กลาวคือ ผลประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับในรูปแบบตาง ๆ จากการลงทุน เชน ดอกเบ้ีย 
(Interest) เงินปนผล (Dividend) และกําไรจากสวนตางของราคาเมื่อขายหลักทรัพย (Capital Gain) เปนตน (จิรัตน สังขแกว, 
2545) 
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สวนท่ี 2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก  

ชลวิช สุธัญญารักษ (2559) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของ
หลักทรัพยหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมที่นักลงทุนควรจะ
ลงทุนซื้อมี 6 หลักทรัพย ไดแก MINT, TIPCO, APURE, TVO, SST และ PM โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
(Undervalued) สวนหลักทรัพยที่นักลงทุนไมควรลงทุนซื้อมี 4 หลักทรัพย คือ CPF, TUF, MALEE และ KSL เพราะเปน
หลักทรัพยที่มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) 

วนิดา โคษา (2559) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพยในหมวดกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวากองทุนที่
มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด จํานวน 18 กองทุน และไมมีหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด สวนกองทุนท่ีนักลงทุนตัดสินใจลงทุน 
มีจํานวน 6 กองทุน เน่ืองจากกองทุนเหลาน้ันเปนกองทุนที่มีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalued) ขณะที่กองทุนที่นักลงทุน
ไมควรตัดสินใจลงทุน จํานวน 12 กองทุน เนื่องจากกองทุนมีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued)  

ปรียศ ทับสมบัติ (2558) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดบริการรบัเหมากอสราง ผลการศึกษาเรื่องความเสี่ยงท่ีเปนระบบหรือสัมประสทิธ์ิเบตา (β) พบวา
มี 15 หลักทรัพยที่เปนหลักทรัพยเชิงรุก (Aggressive Stock) ซึ่งมีความเสี่ยงที่เปนระบบมากกวาตลาดหลักทรัพย และมี 3 

หลักทรัพยที่เปนหลักทรัพยเชิงรับ (Defensive Stock) ซึ่งมีความเสี่ยงที่เปนระบบนอยกวาตลาดหลักทรัพย และกลุมหลักทรัพย
หมวดบริการรับเหมากอสรางมีความเสี่ยงท่ีเปนระบบมากกวาตลาดหลักทรัพย ในจํานวนน้ีมี 11 หลักทรัพยท่ีใหอัตราผลตอบแทน
มากกวาตลาด (Undervalued) และมี 7 หลักทรัพยที่ใหอัตราผลตอบแทนนอยกวาตลาด (Overvalued) 

อรวรรณ บุญเทียม (2556) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กลุมขนสง
และโลจิสติกส: กรณีศึกษาหลักทรัพย THAI, TSTE, TTA, BMCL, RCL ผลการศึกษาพบวา หลักทรัพยกลุมขนสงและโลจิสติกสที่มี
อัตราผลตอบแทนที่ตองการมากกวาผลอัตราผลตอบแทนที่คดหวัง คือหลักทรัพย TSTE โดยหลักทรัพยนี้มีมูลคาต่ํากวาที่ควรจะ
เปน (Undervalued) มีความเหมาะสมและคุมคาแกการลงทุน ดังนั้นนักลุงทนควรตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหลักทรัพยนั้นไวเพราะ
หลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้น สวนหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการนอยกวาผลอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง
มี 4 หลักทรัพย คือ THAI, TTA, BMCL และ RCL โดยหลักทรัพยเหลานี้มีมูลคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overvalued) ไมคุมคาที่จะ
ลงทุน ดังนั้นนักลุงทนควรตัดสินใจไมลงทุนหรือขายหลักทรัพยนั้น เพราะหลักทรัพยดังกลาวมีโอกาสจะปรับตัวต่ําลง 
 

5. วิธีการดําเนินวิจัย 
 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  หมวดอุตสาหกรรม
ขนสงและโลจิสติกสครั้งน้ีทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผล โดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร วิเคราะห
ขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอย (Regression Analysis) และทําการวิเคราะหความเสี่ยงและผลตอบแทน และการตัดสินใจ
ลงทุนในหลักทรัพย  
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6. การสรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 วิเคราะหผลตอบแทนหมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส 

จากตารางท่ี 5.1 การวิเคราะหผลตอบแทนของหมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส โดยหลักทรัพยที่มีผลตอบแทน
สูงสุด คือ หลักทรัพย TFFIF เทากับ 19.35% และหลักทรัพยที่มีผลตอบแทนต่ําสุด คือ หลักทรัพย THAI เทากับ -49.01%  

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหความเสี่ยง 

สรุปผลการวิเคราะหคา β หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจสิติกส 
เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

β   มีคาลบ β   อยูระหวาง 0 - 1 β   มีคามากกวา 1 

- 
THAI (0.016),  ASIMAR (0.008), III (0.008), TFFIF (0.003), 

BTS (0.002), NOK (0.002) และ BEM (0.002) 
- 

จากตารางที่ 5.2 การวิเคราะหคา β พบวาหลักทรัพยที่คา β ระหวาง 0-1 จํานวน 7 หลักทรัพย ซึ่งความเสี่ยงของตลาด
มีคาเทากับ 1 แสดงวาการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจะเปลี่ยนแปลงนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนตลาดในทิศทางเดียวกัน  

 

ตารางที่ 3 สรุปผลคา α หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส 

 จากตารางที่ 6.3 การวิเคราะหคา α หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส พบวา หลักทรัพยที่คา α > 0 ประกอบดวย 
หลักทรัพย BEM, BTS และ TFFIF สวนหลักทรัพยท่ีคา α < 0 ประกอบดวย หลักทรัพย NOK, THAI,  ASIMAR และ III  
 

หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส ผลตอบแทน 

กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (TFFIF) 19.35% 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จาํกัด (มหาชน) (ASIMAR) 12.04% 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) (III) 12.04% 

บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) 11.47% 

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (BTS) 11.47% 

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) (NOK) -11.33% 

บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) (THAI) -49.01% 

สรุปผลการวิเคราะหคา α หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจสิติกส 
เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

α > 0 α < 0 

BEM (6.755), BTS (6.750) และ TFFIF (6.712) 
NOK (-0.649), THAI (-5.491),  ASIMAR (-6.835)        

และ III (-6.833) 
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 7. อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                       
หมวดอุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกส ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น 7 หลักทรัพย 
โดยงานวิจัยดังตอไปนี้ 
 การศึกษาการวิเคราะหการตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผลตอบแทนของหมวดอุตสาหกรรม
ขนสงและโลจิสติกส โดยหลักทรัพยที่มีผลตอบแทนสูงสุด คือ หลักทรัพย TFFIF และหลักทรัพยที่มีผลตอบแทนตํ่าสุด คือ 
หลักทรัพย THAI และผูวิจยัไดทําการวิเคราะหสมการถดถอย เพื่อพิจารณา β พบวา หลักทรัพยที่คา β ระหวาง 0 ถึง 1 มีจํานวน 
7 หลักทรัพย แสดงหลักทรัพยทุกตัวมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด จัดเปนหลักทรัพยประเภท Defensive Stock   
 นอกจากนี้ยังพบวา หลักทรัพยที่คา α>0  จํานวน 3 หลักทรัพย แสดงวาหลักทรัพยนี้ใหผลตอบแทนจากการลงทุน
มากกวาอัตราผลตอบแทนจากตลาด หรือแสดงวาราคาหลักทรัพยในขณะน้ันสูงกวาราคาที่เหมาะสม (Undervalued) ผูลงทุนควร
ตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพยกลุมนี้ และหลักทรัพย α<0 จํานวน 4 หลักทรัพย แสดงวา หลักทรัพยนี้ใหผลตอบแทนจากการลงทุน
นอยกวาผลตอบแทนตลาด หรือแสดงวาหลักทรัพยในขณะนั้นสูงกวาราคาที่เหมาะสม (Overvalued) ผูลงทุนควรตัดสินใจขาย
หลักทรัพยกลุมนี้ อยางไรก็ตามมีความขัดแยงกับงานวิจัยงานของ อรวรรณ บุญเทียม (2556) ในประเด็นหลักทรัพย THAI ที่มี
ความไมสอดคลองกันเกิดขึ้น  
 

8. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 
 การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สามารถนําคา β ซึ่งเปนคาแสดงถึงความเสี่ยงของหลักทรัพยมารวมพิจารณาสําหรับ
การลงทุนได จะทําใหการลงทุนปลอดภัยขึ้นหากนักลงทุนยอมรับความเสี่ยงไดในระดับต่ํา หรือในชวงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนจะ
ชวยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได  
 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการศึกษาเพียง 1 ป ซึ่งหากเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษา จะชวยใหไดผลการศึกษาที่
ละเอียดและสมบูรณยิ่งข้ึน  
 2. การศึกษาครั้งน้ีใชขอมูลรายวัน ในอนาคตอาจใชขอมูลแบบ รายเดือน รายป เปนตน เพื่อดูผลการศึกษามีความ
สอดคลองกับผลการศึกษาในคร้ังนี้หรือไม  
 3. ควรศึกษาหลักทรัพยหมวดอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มเติมก็จะทําใหนักลงทุนมีขอมูลในการตัดสินใจในการเลือกลงทุน
มากยิ่งข้ึน 

 4. การศึกษาครั้งน้ีพิจารณาราคาหลักทรัพย และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการศึกษาครั้งตอไปควร
เอาปจจัยอื่นมารวมพิจารณา เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเมือง เปนตน จะทําใหเขาใจอยางลึกซึ้งของความสัมพันธที่มีผลตอการ
ลงทุนในหลักทรัพย  
 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน ที่อํานวยความสะดวกทั้งดานการสืบคนขอมูล และการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยและสนับสนุนการนําเสนอผลงาน              
วิจัยในคร้ังนี ้
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

อัสมะห มะแซ1* , โซเฟย สายิ1 , นาซีเราะห ตาเยะ1 และอาฟฟ ลาเตะ1 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: e-mail:6120117021@psu.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 166 ตัวอยาง และนํา ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากการศึกษา พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วิทยาเขตปตตานีสวนใหญมีอิทธิผลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ คาเฉลี่ยโดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานแรงจูงใจและดานพฤติกรรมตามแผน รองลงมาดานความตั้งใจ ดาน
สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง และดานการสนับสนุนของครอบครัว โดยรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ซึ่งปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีได 3 ดาน ดาน
แรงจูงใจสูงสุด รองลงมาดานความตั้งใจ และดานการสนับสนุนของครอบครัว และสามารถสรางสมการในการพยากรณหรื
อสมการถดถอยไดดังนี้ สมการถดถอยสามารถเขียนไดดังน้ี สมการถดถอยรูปแบบคะแนนดิบ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี= .619 + .370 (ดานแรงจูงใจ) 
+ .257 (ดานความตั้งใจ) – .035 (ดานพฤติกรรมตามแผน) + .223 (ดานการสนับสนุนของครอบครัว) + .037 (ดาน
สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง) สมการถดถอยรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี= .351 (ดานแรงจูงใจ) + .282 (ดานความตั้งใจ) – 

.035 (ดานพฤติกรรมตามแผน) + .260 (ดานการสนับสนุนของครอบครัว) + .051 (ดานสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง)ทั้งน้ี
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี เพื่อเปนประโยชนตอนักศึกษาที่มีความตองการในการเปนผูประกอบการในอนาคต ทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการเปนผูประกอบการท่ีดีในอนาคต 

คําสําคัญ : การเปนผูประกอบการ , ความตองการ, นักศึกษาปริญญาตรี 
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Abstract 
This research aimed to study Factors Influencing Desires for Entrepreneurship of Students at 

Prince of Songkla University Pattani Campus Using questionnaires (Questionnaire) to collect data from 166 

samples and analyzed the data for frequency, percentage, mean, standard deviation. And multiple 

regression analysis from the study found that Prince of Songkla University students Most of the Pattani 

campus influences the need for entrepreneurship. Overall average of all aspects Very level When 

considering each aspect, it was found that the aspects with the highest mean were motivation and 

planned behavior. Inferior to the intention Environment and location And the support of the family 

Overall, there was a high level of demand. Which Factors Influencing Desires for Entrepreneurship of 

Students at Prince of Songkla University Pattani Campus in 3 areas Top motivation Inferior to the intention 

And the support of the family And can create the equation for forecasting or the regression equation as 

follows The regression equation can be written as Raw score model regression equation Factors 

Influencing Desires for Entrepreneurship of Students at Prince of Songkla University Pattani Campus= .619 

+ .370 (Incentive) + .257 (Intent) - .035 (Planned Behavior) + .223 (Family Support) + .037 (Environment 

and Location) Set a) standardized regression model equation Factors Influencing Desires for 

Entrepreneurship of Students at Prince of Songkla University Pattani Campus= .351 (motivation aspect) + 

.282 (intentional aspect) – .035 (planned behavior aspect) + .260 (family support aspect) + . 051 

(Environment and Location) The researcher studied the Factors Influencing Desires for Entrepreneurship of 

Students at Prince of Songkla University Pattani Campus To benefit students who have entrepreneurial 

needs in the future. Resulting in efficiency and effectiveness for being a good entrepreneur in the future. 

Keywords: Entrepreneurship, Need, Bachelor's degree students 

 
1.บทนํา 

การศึกษาดานการประกอบการเริ่มตนมาตั้งแตปค.ศ. 1970 และมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว จากการศึกษาขอมูลของ 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) สํารวจการศึกษาดานการประกอบการจาก 232 ประเทศในเวลา 7 ป พบวา 
54 ประเทศท่ีมีการศึกษาดานการประกอบการมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกิจกรรมดานการประกอบการและมีศักยภาพ
ดานการประกอบการเปนไปในทางที่ดีขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยมีคนรุนใหมเปนหลักสําคัญที่จะสงผลตอการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนโดยคูมือไดกําหนดกรอบแนวคิดดานการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework (EPF)) ทั้งหมด 
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6 มิติที่สามารถดําเนินการและมีผลตอผูประกอบการรุนใหม อันประกอบไปดวย 1. การกําหนดกลยุทธการประกอบการ
ระดับชาติ (Formulating nationalentrepreneurship strategies) 2. การปรับสมดุลของสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบให
มีความเหมาะสม (Optimizing the regulatory environment) 3. การสงเสริมการศึกษาดานความเปนผูประกอบการและ
การพัฒนาทักษะ (Enhancing entrepreneurship education and skills development) 4. การอํานวยความสะดวกดาน
เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม(Facilitating technology exchange and innovation) 5. การปรับปรุงการเขาถึง
แหลงเงินทุน(Improving access to finance) และ 6. การสงเสริมความตระหนักและการสรางเครือขาย (Promoting 

awareness and networking) (สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา(องคกรมหาชน), 2561) 

 ประเทศไทยยังไมมีนโยบายหรือหลักสนับสนุนที่ชัดเจนในการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม เนื่องจากนักกําหนด
นโยบายของประเทศยังคงใหความสําคัญดานการพัฒนาเด็กและครอบครัว การยกระดับ3 คุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือและสนับสนุนคนรุนใหมใหมีสวนรวมทางการเมืองตามขอบเขตของวัฒนธรรม (สถาบันระหวาง
ประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคกรมหาชน),2561) มีการรายงาน Doing Business 2019: Reforming to Create 

Jobs ของธนาคารโลกไดจัดอันดับใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีสามารถเร่ิมตนทําธุรกิจไดงายเปนอันดับที่ 27 จาก 190 
ประเทศทั่วโลก แตเปนที่นาเสียดายที่คนในประเทศยังขาดความรูดานการประกอบการแผนภาพที่ 1.2 Doing Business 

Ranking 2019 VS 2018 

 ผูประกอบการถือเปนปจจัยการผลิตที่มีบทบาทสําคญัที่สุดเน่ืองจากเปนผูรวบรวมปจจัยการผลิต 3 ชนิด ไดแก ที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและทุนมาบริหารจัดการดวยความรูความสามารถของผูประกอบการเพ่ือผลิตสินคาหรือ
บริการออกสูตลาดหากขาดผูประกอบการไปก็จะไมมีการขับเคลื่อนทางธุรกิจและไมมีระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือหากองคการ
ธุรกิจมีผูประกอบการท่ีขาดความรูความสามารถทักษะท่ีจําเปนและประสบการณในการทําธุรกิจก็จะไมสามารถนําพากิจการ
ใหประสบความสําเร็จไดตามตองการซ่ึงผลการศึกษาพบวามีผูประกอบการรายใหม 8 ใน 10 รายทั่วโลกไดเริ่มตนธุรกิจของ
ตนเองและเผชิญกับความลมเหลวภายใน 18 เดือนแรกของการทําธุรกิจ (Forbes, 2556 อางถึงใน Bloomberg, 2556)   

นอกจากนี้ผูประกอบการยังเปนทั้งผูลงทุนและผูบริหารพรอมกันทั้งสองหนาที่ เปนผูวางแผน บริหารจัดการ เปนผูที่มีความ
กระตือรือรน ขวนขวายที่จะเอาปจจัยการผลิตตางๆ มาผสมผสานดวยหลักการจัดการทํา ใหเกิดเปนสินคาแปลกใหม เกิด
ผูบริโภคใหม มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือชองทางท่ีทําใหเกิดกําไร เปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งแปลกใหมใหกับ
สินคาตัวเดิมอยูเสมอ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมใหดีขึ้น การที่ผูประกอบการจะดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จได
นั้น แรงจูงใจและความตองการในการเปนผูประกอบการจะมีอิทธิพลมากที่สุดตอการดําเนินธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จ 
เพราะแรงจูงใจและความตองการในการเปนผูประกอบการจะเปนสิ่งกําหนดความสําเร็จของกิจการ ผูประกอบการจะตอง
สามารถตอสูหรือยืนหยัดไดกับทุกสถานการณ   ดังนั้นการมีแรงจูงใจและความตองการในการเปนผูประกอบการสําคัญสําหรับ
การเปนผูประกอบการจะชวยใหผูประกอบการมีความพรอมในการดําเนินอาชีพ และเปนประโยชน  

ปจจุบันนักศึกษาสนใจในการลงทุน มีนิสัยชอบการเก็บเงิน นําไปสูการเปนผูประกอบการท่ีดีในอนาคต นักศึกษาท่ี 
กําลังเติบโตในยุคที่เศรษฐกิจกําลังเฟองฟู ซึ่งนักศึกษายุคใหมมีความม่ันใจในความคิดของตัวเองสูงและกลาที่จะแสดงออก 
ชอบที่จะเรียนรูจากการลงมือทําดวยตนเองอีกท้ังยังมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เรียนรูไดรวดเร็วและอยูกับสื่อ 
ดิจิตอลโดยกําเนิดใชเวลาสวนใหญอยูบนโลกออนไลน ซึ่งคนในยุคปจจุบันมีแผนจะเปลี่ยนงานภายในระยะเวลาอันใกล มักจะ 
เปลี่ยนแปลงตามคานิยมใหม ๆ ทั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการเปน ผูประกอบการท่ีดีในอนาคต 
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2.วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตาน ี

3.กรอบแนวคิด 

 ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 4.1.1 ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 6,549 คน 

 4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีไดมาโดยการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางตามโปรแกรม G*Power กําหนดสถิติทดสอบ F-Test ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณจํานวนตัวแปรอิสระ 5ตัว 
คาความคลาดเคลื่อนเทากับ .05 และอํานาจการทดสอบเทากับ .80 ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 138 คน(ผูวิจัยจึง
กําหนดการเก็บขอมูลตัวอยางเพิ่มเติมรอยละ 20 ไดขนาดตัวอยาง 166 คน  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยการจัดทํา
แบบสอบถามรูปแบบออนไลนโพสตลง Facebook กลุมนักศึกษา โดยมีURL ดังนี้https:// docs. google. com/ forms 
/d/e/1FAIpQLScOTd9Ug3Dh2JX5OjXPUgn5LdwuBNIfDoM1LalmClhbhG90Zg/viewform?usp=sf_link 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน  4 สวน 

 สวนที่1 : ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ช้ันป คณะ ทานตองการเปนผูประกอบการดานใด ชวงอายุที่ตองการเปน
ผูประกอบการ ภูมิหลังครอบครัว ภูมิลําเนา โดยใหเลือกคําตอบจากตัวเลือกเพียง 1 คําตอบ 

 สวนที2 : ความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เชน 
ฉันพรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อใหไดเปนผูประกอบการ ฉันตั้งใจที่จะสรางธุรกิจใหมในอนาคต ฉันคิดไวอยางจริงจังวาจะตอง
เริ่มตนธุรกิจท่ีสรางรายไดใหกับฉัน เปนลักษณะคําถามท่ีสามารถเลือกคําตอบได 1 คําตอบ รวมคําถามทั้งหมด 8 ขอ เปน
มาตราวัด 5 ระดับ  

สวนที่3 : ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ ปจจัยดานแรงจูงใจ ปจจัยดานความตั้งใจ ปจจัย

ดานแรงจูงใจ 

ดานความตั้งใจ 

ดานพฤติกรรมตามแผน 

ดานสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้ง 

ดานความตองการในการเปน
ผูประกอบการ 

ดานการสนับสนุนของครอบครัว 
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ดานพฤติกรรมตามแผน ปจจัยดานการสนับสนุนของครอบครัว และปจจัยดานสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้ง รวมคําถาม
ทั้งหมด 43 ขอ เปนมาตราวัด 5 ระดับ 

สวนท่ี 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 

  4.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 4.3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาผูวิจัยไดวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยเลือกขอคําถามท่ีมี
คา IOC ระหวาง .66 – 1.00 โดยมากกวา .50 มาใชเปนขอคําถามและวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดยใช t-test มีคาอยู 
ระหวาง 2.041 – 12.314 โดยมีคา p-value นอยกวา .05 

4.3.2 ความเช่ือมั่นผูวิจัยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีคาระดับความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
เทากับ .980 อยูในเกณฑสูงมากโดยแยกเปนรายดานไดดังนี้คาแอลฟาครอนบาค ดานแรงจูงใจ , ดานความต้ังใจ, ดาน
พฤติกรรมตามแผน, ดานสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้งและดานการสนับสนุนของครอบครัว เทากับ .894 , .945, .936, .896 

และ .878 ตามลําดับ 

 4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 
4.4.1 ไดใชสถิติ รอยละในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

4.4.2 ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหความตองการและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

4.4.3 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณดวยวิธี Enter ในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปน
ผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 
5.ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมลูดังนี ้
 5.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 166 คน เปนเพศหญิงรอยละ 71.1 
เปนเพศชายรอยละ 28.9 ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ช้ันปที่1 รอยละ 15.1  ช้ันปที่2 รอยละ 22.3  ช้ันปที่3 รอยละ 45.2   
ช้ันปที่4 รอยละ 13.8 และ ช้ันปที่5 รอยละ 3.9 ผูตอบแบบสอบถามอยูคณะศึกษาศาสตรรอยละ 53.6  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรรอยละ 14.5  คณะศิลปกรรมศาสตรรอยละ 3.0  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 10.3 คณะ
รัฐศาสตรรอยละ 7.8 คณะพยาบาลรอยละ 4.2 คณะวิทยาการอิสลามรอยละ 2.4 คณะวิทยาการสื่อสารรอยละ 3.6 ผูตอบ
แบบสอบถามตองการเปนผูประกอบการรานอาหารรอยละ 30.1 รานคาเฟรอยละ 51.8  รานเครื่องสําอางรอยละ 13.3  ราน
ซัก อบ รีดรอยละ 2.4 อื่นๆรอยละ 2.4 ผูตอบแบบสอบถามชวงอายุที่ตองการเปนผูประกอบการอายุ 20-29 ป รอยละ 77.7  
อาย ุ30-39 ปรอยละ 21.1 อายุ 50 ปข้ันไปรอยละ 1.2 ผูตอบแบบสอบถามมีภูมิหลังครอบครัวครอบครัวประกอบธุรกิจรอย
ละ 27.7 ครอบครัวไมไดประกอบธุรกิจรอยละ 72.3 ผูตอบแบบสอบถามมีภูมิลําเนาอาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตรอย
ละ 68.7 และไมไดอาศัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใตรอยละ 31.3 ตามลําดับ 
 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีวิทยาเขตปตตานี 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความตองการในการเปนผูประกอบการและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการใน
การเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วทิยาเขตปตตานีวิทยาเขตปตตาน ี

 

จากตารางที่ 1พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีสวนใหญ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานแรงจูงใจและดานพฤติกรรมตามแผน คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .52 
และ .55 รองลงมาดานความตองการในการเปนผูประกอบการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .54 ดาน
ความตั้งใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.86  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .60 ดานสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้ง คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .76 และดานการสสนับสนุนของครอบครัว คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .63 ตามลําดับ 

 5.3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูดวยวิธี Enter 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะหปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีวิทยาเขตปตตาน ี

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตาน ี

B Beta Sig Collinearity Statistics 

Tole - rance VIF 

(Constant) 

แรงจูงใจ  
ความตั้งใจ  
พฤติกรรมตามแผน  
การสนับสนุนของครอบครัว  
สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง 

.619 

.370 

.257 

-.035 

.222 

.035 

- 
.351 

.282 

-.035 

.260 

.051 

.004 

.000 

.001 

.660 

.002 

.449 

- 

.421 

.308 

.353 

.325 

.486 

- 

2.377 

3.245 

2.830 

3.077 

2.057 

R Square = .645 

Adjust R Square = .634 

Durbin – Watson = 1.665 

 

 

ความตองการท่ีมผีลตอความตองการในการเปน
ผูประกอบการ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับความตองการ / 
ระดับความเหมาะสม 

ดานแรงจูงใจ 
ดานพฤติกรรมตามแผน 

ดานความตองการในการเปนผูประกอบการ 
ดานความตั้งใจ 
ดานสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง 
ดานการสนับสนุนของครอบครัว 

3.96 

3.96 

3.93 

3.86 

3.84 

3.80 

.52 

.55 

.54 

.60 

.76 

.63 

ตองการมาก 

ตองการมาก 

ตองการมาก 

ตองการมาก 

เหมาะสมมาก 

ตองการมาก 
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ผลการวิ เคราะหพบว าป จจั ยที่ มี อิทธิพลต อความต องการในการ เปนผู ประกอบการของ นักศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีวิทยาเขตปตตานีอยางมีนัยสําคัญโดยมีคา F เทากับ 58.049 และคา sigเทากับ 
.000 จากการวิเคราะหขอมูลคา Durbin – Watson มีคาเทากับ 1.665 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 – 2.5 แสดงวาตัวแปรอิสระที่
นํามาใชในการทดสอบไมมีความสัมพันธภายในตัวเองและจากการตรวจสอบระหวางตัวแปรอิสระพบวา คา Tolerance ที่มีคา
นอยที่สุด .308 ซึ่งไมต่ํากวา .2 และคา VIF สูงสุดที่ไดมีคา 3.245 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงหรือไมเกิด Multicollinearity 

จ า ก ต า ร า งที่  2  ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ น ก า ร เ ป น ผู ป ร ะ ก อบก า ร ขอ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีวิทยาเขตปตตานี ไดมี 5 ดาน ดานที่มีนัยสําคัญทางสถิติคือ ดานแรงจูงใจ ดาน
ความตั้งใจ และดานการสนับสนุนของครอบครัว สวนดานที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ดานพฤติกรรมตามแผน และดาน
สภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้ง สามารถอธิบายความผันแปรของความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีไดรอยละ 64.50 โดยปจจัยดานแรงจูงใจมีอิทธิพลตอความตองการในการเปน
ผูประกอบการสูงสุดโดย มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเทากับ .351 รองลงมาดานความต้ังใจมีคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยมาตรฐานเทากับ .282 ดานการสนับสนุนของครอบครัวมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานเทากับ .260 ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้งมีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเทากับ .051 และดานพฤติกรรมตามแผนมีคาสัมประสิทธิ์
การถดถอยมาตรฐานเทากับ -.035 โดยตัวแปรท้ัง 5 ดาน ดานพยาการณความตองการในการเปนผูประกอบการการของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีไดรอยละ 63.40 ซึ่งสามารถสรางเปนสมการพยากรณในรูปแบบ
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้  
 
สมการถดถอยสามารถเขียนไดดังนี้ 
รูปแบบคะแนนดิบ  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตาน=ี .619 + .370 (ดานแรงจูงใจ) + .257 (ดานความต้ังใจ) – .035 (ดานพฤติกรรมตามแผน) + .223 (ดานการ
สนับสนุนของครอบครัว) + .037 (ดานสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง) 
รูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของนักศกึษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตาน=ี .351 (ดานแรงจูงใจ) + .282 (ดานความตั้งใจ) – .035 (ดานพฤติกรรมตามแผน) + .260 (ดานการสนับสนุนของ
ครอบครัว) + .051 (ดานสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง) 

6.อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เ ร่ื องปจจั ยที่ มี อิทธิพลต อความต องการในการ เปนผู ประกอบการของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ผูวิจัยสามารถอภิปรายไดดังนี้ดานแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการภาพ
รวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิผลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ ผูวิจัยมีขอสังเกตวานักศึกษาจะมีเพียงแคทักษะ
การเปนผูประกอบการอยางเดียวไมได แตจะตองเพ่ิมแรงจูงใจ สอดคลองกับ Klapper & Tegtmeier,2010 ซึ่งผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมีเพียงแคทักษะการเปน ผูประกอบการอยางเดียวไมไดแตจะตองเพ่ิม
แรงจูงใจ การพัฒนาความคิดสรางสรรค ความม่ันใจในตัวเอง และมหาวิทยาลัยจะตองมีสวนในการกระตุนจิตวิญญาณความ
เปนผูประกอบการ  

ความตั้งใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิผลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ  ผูวิจัยมีขอสังเกตวา 
ความตระหนักและความมั่นใจของบุคคลเปนสิ่งสําคัญขั้นแรกในการเปนผูประกอบในอนาคต สอดคลอง (Thomson, 2009) 
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ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาดานความตั้งใจที่จะเปนผูประกอบการ ความตระหนักและความม่ันใจของบุคคลวามีแนวโนมที่จะ
สรางกิจการและมีแผนที่จะทํากิจการน้ันในอนาคต 

ดานพฤติกรรมตามแผน ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิผลตอความตองการในการเปนผูประกอบการผูวิจัยมี
ขอสังเกตวา พฤติกรรมในการเปนผูประกอบการสงผลทําใหนักศึกษาเกิดความตั้งใจในการเปนผูประกอบการ สอดคลอง ของ 
Fishbein, & Ajzen (1975) ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาซึ่งเปนทฤษฎีที่วาพฤติกรรมของ บุคคลมาจากความต้ังใจหากบุคคลมี
ความเช่ือวาการทําพฤติกรรมใดแลวจะไดรับผลทางบวกจะมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติที่ ดีตอพฤติกรรมน้ันในทางตรงขามหาก
บุคคลมีความเช่ือวาการทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดรับผลในทางลบจะมีแนวโนมที่จะ มีทัศนคติที่ไมดีตอพฤติกรรมนั้นและเมื่อมี
ทัศนคติทางบวกก็จะเกิดเจตนาหรือตั้งใจ(Intention)ที่จะแสดงออกพฤติกรรมนั้น (พิชามญชุ อดุลวิทย, 2554) 

ดานการสนับสนุนของครอบครัว ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิผลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ
ผูวิจัยมีขอสังเกตวา การใหความรวมมือของครอบครัวและใหการสนับสนุนทั้งความรูและแหลงเงินทุน สอดคลอง (Gomez

Mejia et al., 2007) ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการสนับสนุนของครอบครัวและการใหความรวมมือของบุคคลในครอบครัว
หรือญาติพี่นองชวยงานในกิจการซึงอาศัยความรูความสามารถท้ังดานการสรางเม็ดเงินและการจางงานอันจะสงผลตอการ
พัฒนากิจการในทุก ๆ ดาน ทั้งนี้การสนับสนุนของครอบครัวสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการในการประกอบกิจการ  

ดานสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้ง ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิผลตอความตองการในการเปนผูประกอบการ
ผูวิจยัมีขอสังเกตวา สภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้งในการจัดหาหรือสรรหาสถานท่ีในการประกอบกิจการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตองคํานึงถึงปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน ความสะดวกของสถานท่ี ฯลฯ สภาพแวดลอมที่อํานวยตอการประกอบกิจการ 
ฯลฯ สอดคลอง (พัชราภรณ เลขยันต) ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ดานสภาพแวดลอมและทําเลท่ีตั้งในการจัดหาหรือสรรหา
สถานท่ี สําหรับประกอบกิจการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตองคํานึงถึง กําไร คาใชจาย ความสัมพันธกับลูกคาความสะดวก
ตลอดจนสภาพแวดลอมตางๆที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ 

7.ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการในการเปนผูประกอบการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ศึกษาในดานแรงจูงใจ ดานความตั้งใจ ดานพฤติกรรมตามแผน 
ดานการสนับสนุนของครอบครัว ดานสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้งจึงไมสามารถรับรูถึงความตองการในการเปนผูประกอบการ
ของนักศึกษา ในดานอื่นๆ ดาน นั้น ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงแรงจูงใจและความ
ตองการใน การเปนผูประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เพื่อใหเกิดประโยชน แกบุคคล
ที่สนใจในการนํางานวิจัยไปใชใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือพัฒนาระบบการหาแหลงเงินทุนใหนักศึกษาเพ่ือนักศึกษา
จะมีแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการเชนสถาบันการศึกษา สรางความสัมพันธกับแหลงเงินทุนภายนอก ทําระบบการระดม
ทุนจากนักลงทุนเปนตน 
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บทคัดยอ  
(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับท่ีสองในกระบวนการเรียนออนไลนของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผูวิจัยดำเนินการสำรวจจากนักศึกษาจำนวน 1,368 ราย ดวยการเลือกตัวอยาง
แบบสะดวก สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก ความถ่ี รอยละ และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สอง 
        ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 1 องคประกอบกระบวนการเรียนออนไลนของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ พบวาเกิดจาก คุณภาพของกระบวนการสอน (λy3=0.97) ดานผลการสอน (λy4=0.96) ดานคุณภาพผูสอน 
(λy2=0.91)  และความพรอมของนักศึกษา (λy1=0.73)  
  ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 2 พบวา (1) ความพรอมของนักศึกษา เกิดจากน้ำหนักปจจัยดาน
นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการการเรียนออนไลนที่บาน (2) คุณภาพผูสอน เกิดจากน้ำหนักปจจัยดานบรรยากาศในการเรียน
แบบออนไลนเนนความรวมมือ สนับสนุนใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา (3) คุณภาพของ
กระบวนการสอน เกิดจากน้ำหนักปจจัยดานหองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาผลงาน
ไดสะดวกรวดเร็ว และการใชเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลายทำใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
(4) ผลของการสอน เกิดจากน้ำหนักปจจัยดานการเรียนออนไลน ทำใหการเรียนมีสนุกสนานมากขึ้น   
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

คำสำคัญ: การเรียนออนไลน, นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, ความพรอมของนักศึกษา 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1500 The 13th NPRU National Academic Conference 

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021 



The Second Order Confirmatory Factor Analysis in Online Learning Process  

of Students of Faculty of Management Science,  

Nakhon Pathom Rajabhat University. 
(Line spacing 8 points) 

Chantana Watanakanjana1 ,Parichart Khumruang2 ,Piyada kumpiranonot3 and Wisit Rittiboonchai4*  

(Line spacing 8 points)
 

1-3 Department of Finance and Banking Faculty of Management Nakhon Pathom Rajabhat 

University, Nakhon Pathom  
4 Master of Business Administration Program Faculty of Management Nakhon Pathom Rajabhat 

University, Nakhon Pathom 

*corresponding author: email wisitson@webmail.npru.ac.th 

(Line spacing 14 points) 

Abstract  
(Line spacing 14 points) 

The objects of this study are to analyze the second order confirmatory factor analysis in the online 

learning process of students of Faculty of Management Science, Nakhon Pathom Rajabhat University.  

The researcher conducted a survey of 1,368 students using convenience sample selection. The statistics applied 

for analyzing the data were frequency, percentage and second order confirmatory factor analysis. 

The results of the first order confirmatory factor analysis of the online learning process of students of 

the Faculty of Management Science showed a relationship in the quality of the teaching process  

(λy3 = 0.97), the teaching result (λy4 = 0.96), the quality of teachers (λy2 = 0.91) and student readiness  

(λy1 = 0.73). 

The results of the second order confirmatory factor analysis presented that (1) student readiness is related to 

the results of online learning process as students can allocate time to online study at home. (2) The quality of 

the instructors has an influence on online learning environment in order to encourage students to express their 

opinions and thinking processes. (3) The quality of teaching process related to classroom factors for online 

teaching to assist students to improve their work quickly and easily. The usage of various learning support tools 

made students more interested in learning. And (4) The results of teaching are influenced by weight, factors of 

online learning to make it more enjoyable. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: online learning, Faculty of Management Science Students, student readiness 
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1. บทนำ  
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื ่องปกติของสังคมที่เปนพลวัต ในยุคโลกาภิวัตน มนุษยตองมีทักษะในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว ในแงของการบริหารธุรกิจ สภาพแวดลอมถือเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได โดยแบงออกเปน 
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม (Yüksel 2012) โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำให
เทคโนโลยีใหม ๆ  เกิดขึ้นและเริ่มมีแนวโนมเขามาทำหนาที่แทนมนุษยมากยิ่งขึ้น มนุษยในยุคปจจุบันเริ่มเขาสูความทาทายที่จะ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ  รวมถึงความทาทายที่จะถูกเทคโนโลยีเขามาทำงานแทนที่และอาจรวมถึงแยงงานที่เราเคยทำ 
(วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย 2561) ในปจจุบัน นักบริหารตองตัดสินใจซับซอน ภายใตกลไกที่มีความหลายหลายจากบริบทดังกลาว หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา ทุกคนในสังคมตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบุคคลไดดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ดังท่ีสมร แสงอรุณ (2550) กลาวไววาการปรับตัวเปนกลไกอยางหน่ึงในการรักษาชีวิตของมนุษยใหอยูรอดและอยูอยางมี
ความสุข การปรับตัวอาจเปนไปในลักษณะของการสูหรือถอยหรือการใชสติปญญาในการจัดการกับปญหา ทั้งในระดับการรูตัวและ
ไมรูตัว เนื่องจากมนุษยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ซึ่งไมเปนไปตามความตองการของตน การใชกลไก
ตางๆ เพื่อลดความกดดันภายในใจเรียกวากลไกการปองกันตนเอง อยางไรก็ตามการใชกลไกปองกันตนเองมากเกินไป อาจทำให
บุคคลไมอยูในโลกแหงความเปนจริง ขั้นรุนแรงอาจทำใหเปนโรคจิต โรคประสาท ดังนั้นจึงควรยึดหลักความเปนจริงในการ
แกปญหา เรียนรูที่จะยินดีในตนเอง รูจักปลอยวางและยอมรับความเปนจริงตามจริง แลวหาทางแกปญหาตามความเปนจริงเทาที่
สติปญญาสามารถทำได  
 จากสถานการณปจจุบันโลกกำลังประสบปญหาใหญในเรื่องเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำใหทุกชีวิตตองปรับตัวใหเขากับชีวิตวิถี
ใหม (New Normal) ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต การหารายได การใชชีวิตรวมกับ สำหรับในดานการเรียนการสอน ถือเปนความทา
ทายใหม ทั้งในแงของตัวผู สอน และผูเรียนที่จะจัดกระบวนทัศนในการเรียนรู  และปรับตัวรวมกัน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีปรัชญาที่เนน มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  สรางงานวิจัย พัฒนาทองถิ่น ประกอบกับคานิยมรวม
ของคณะที่ มุงเนนการดำเนินงานอยางทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมโยงทุกพันธกิจ  มุงเนนการใหบริการที่เปนเลิศ มี
การจัดสรรทรัพยากรในการทำงานท่ีทันสมัย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ และการสงเสริมใหอาจารยและเจาหนาที่ทำงานไดอยาง
เต็มศักยภาพบนพื้นฐานของการทำงานเปนทีมเพื่อกอใหเกิดสมรรถนะหลัก (Competency base) ในการดำเนินงาน (คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2564) เพื่อใหบรรลุปรัชญาและคานิยมหลัก ตามสถานการณชีวิตวิถีใหม ทางคณะ
จึงตองทำการสำรวจกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลนดังกลาว เพื ่อนำมาวางแผนกลยุทธในการรับมือ และตัดสินใจ 
นอกจากนี้ ดวยการเรียนการสอนแบบออนไลนดังกลาวจะชวยพัฒนาทักษะของผูสอน และเปนพิเศษใหกับผูเรียนที่กำลังจะกาว
ขามไปสูยุคสังคมที่ไรขอบเขต ดังที่ Eren (2002) ไดเสนอวากระแสโลกาภิวัตน และความกาวหนาทางเทคโนโลยี จะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิสัมพันธระหวางผูคนที่อาศัยอยูในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน ลดชองวางของการเปนพลเมืองโลก 
ภายใตกระบวนการเปลี่ยนแปลงน้ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน การเนนความสำคัญในมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิต
นอกพ้ืนท่ี  จะทำใหคนรุนใหมตองเนนแนวคิดการแขงขันในระดับนานาชาติการแขงขันใหมากข้ึน 
  จากความเปนมาและปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทำการวิจัยเชิงสำรวจ ผานการวิเคราะหองคประกอบเชิง
ยืนยันลำดับที่สอง ดานกระบวนการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  โดยจะนำ
ผลการวิจัยดังกลาวไปพัฒนา วิสัยทัศน พันธกิจของคณะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหมในแงการสรางประโยชนตอ
การจัดการ และบริการใหกับนักศึกษา รวมถึงคาดวางานวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจในการตอยอดองคความรูดาน
การประเมินการเรียนการสอนในโอกาสตอไป  
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2.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในสถานการณโควิด-19 ที่เกิดขึ้น นักศึกษาตองเปลี่ยนใหทุกแหงกลายเปนโรงเรียน เพราะการเรียนรูยังตองดำเนินอยูแม

นักศึกษาไมสามารถไปโรงเรียนตามปกติ  ในหลายประเทศท่ีประกาศมาตรการปดสถานศึกษา รัฐบาลมักจะออกมาตรการดานการ
เรียนรูมารองรับ ดวยการเรียนทางไกลรูปแบบตางๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมของพอแม และ
ความพรอมตามชวงวัย สำหรับประเทศไทย ความทาทายในการเปลี่ยนครั้งนี้ไมใชแคการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณโค
วิด-19 เทานั้น แตควรเปนการ “เปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น ดั งนั้นมาตรการ
การเรียนรูของไทยจึงไมควรปรับแคกระบวนการเรียนรูในหองเรียน แตตองปรับใหญทั้งระบบการเรียนรูที่ตองสอดคลองกันและ
เชื่อมโยงกับการเรียนรู (ภูษิมา ภิญโญสินวัฒน 2564)  

คณะผูวิจัยไดทำการศกึษาเอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ โดยดัดแปลงแนวคิดของ CIPP model (Stufflebeam 

and Shinkfield 2007) รวมกับงานวิจัยของ  Aziz  Mahmood and  Rehman (2018) ที่ นำแนวคิด CIPP มาประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดยเนนการติดตามความคืบหนาไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคสถานศึกษาที่ตองการ การศึกษาคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน มาเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสามารถแบงตามแนวคิดและ
ทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมออกเปน (1) ความพรอมของนักศึกษา (2) คุณภาพผูสอน (3) คุณภาพของกระบวนการสอน 
และ (4) ผลของการสอน  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพรอมของนักศึกษา 
            ความพรอมของผูเรียน สำหรับกระบวนการเรียนออนไลน ถือเปนบริบทเบื้องตนของการประเมิน ซึ่ง Stufflebeam and 

Shinkfield (2007) ไดเสนอวาการประเมินบริบทชวยในการประเมินความตองการและโอกาสภายในบริบทหรือสภาพแวดลอมท่ี
กำหนดไว ทั้งนีว้ัตถุประสงคของการประเมินบริบท คือการกำหนดระบุและตอบสนองความตองการของเปาหมาย ความพรอมของ
นักศึกษา จะชวยทำใหผูสอนสามารถวิเคราะหปญหาเบื้องตนในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงชวยประเมินวาเปาหมายดังกลาว
จะสามารถตอบสนองตอความตองการที่ตองการหรือไม (Khuwaja, 2001) สำหรับงานวิจัยในประเทศไทย เกี่ยวกับความพรอม
ของนักศึกษาในการเรียนออนไลนภายใตชีวิตวิถีใหมไดขอสรุปที่นาสนใจดังนี้ ลัดดาวัลย คงสมบูรณ (2563) เสนอวา ความพรอม
ของนักศึกษา จะขึ้นอยูกับปจจัยและประสบการณ โดยแยกเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1-2 คือ จะมีปญหาเร่ืองการทำความเขาใจเนื้อหา
ของวิชา สวนชั้นปที่ 3-4 คือ การเชื่อมตออินเทอรเน็ต ในขณะที่ ธรรมรัตน แซตัน และคณะ (2564) พบวา นักศึกษามีความรู 
ความเขาใจ และความพรอมตอการเรียนแบบออนไลนในระดับปานกลาง  แตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ภูเก็ต พรอมที่จะปรับตัวเขาสูการเรียนรูแบบออนไลน หากอยูในสถานการณที่จำเปนตองมีการเรียนการสอนแบบออนไลนดังเชน
สถานการณการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผูสอน 

ถือเปนปจจัยนำเขาความรู ในการจัดการสอนแบบออนไลน การประเมิน ปจจัยนำเขา ( Input) ดังกลาว Stufflebeam 

(2002) เสนอวา เปนการประเมินผล ในสิ่งที่องคการ หรือทรัพยากรที่มีอยู และใชเปนหลักในการวางเปาหมายเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคและตอบสนองความตองการ ในสหภาพยุโรป ไดเสนอวาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง จะเปนพ้ืนฐานสำคัญสำหรับ
การศึกษาและการฝกอบรมที่มีคุณภาพสูง คุณภาพผูสอนถือเปนจุดเดนของโรงเรียน เปนหนาที่ในการพัฒนาเยาวชนใหมี
ความสามารถที่จำเปนในการปรับตัวสูสภาพแวดลอมที่ซับซอนและเปนโลกาภิวัตนที่ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมความคิดริเริ่ม
ความเปนผูประกอบการ และความมุงมั่นในการเรียนรูอยางตอเนื่องคือสำคัญพอ ๆ กับความรู และมีจุดเริ่มตนมาจากคุณภาพของ
ผูสอน (Caena 2011) งานวิจัยในประเทศไทย โยษิตา หลวงสุรินทร และธัศฐชาพัฒน ยุกตานนท. (2564). ไดวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการการเรียนออนไลน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี. และเสนอวา ผูสอนตองมีความพรอมในดาน (1) การสราง
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ความเขาใจใหนักศึกษาโดยการกำหนดยุทธศาสตรการเรียนออนไลนใหมีมาตรการความปลอดภัยเพ่ือปกปองขอมูลสวนบุคคลของ
ผูเรียน เพิ่มชองทางการชวยเหลือและคำแนะนำการใชงานระบบไวอยางเหมาะสม เนนการสรางยุทธศาสตรที่ปรับปรุงโครงสราง
การเรียนออนไลนมีความนาเชื่อถือ และตอบสนองความตองการของนักศึกษาไดในระยะเวลาที่เหมาะสม  (2) ควรมีการกำหนด
นโยบายการเรียนออนไลนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาเพื่อใหนักศึกษามีความรูเพิม่ขึ้น  (3) ควรสงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
เรียนออนไลนมีสวนรวมในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอนโดยการวางแผนข้ันตอนการดำเนินการ การพัฒนาแนว
ทางการเรียนการสอนและการติดตามผล (4) การติดตามผลผลการดำเนินโครงการเรียนออนไลนโดยการกระจายอำนาจจาก
สวนกลางสูอำนาจของผูรับชอบโครงการตามสัดสวนท่ีไดรับมอบหมาย และใหติดตามอยางสม่ำเสมอเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการสอน 

คุณภาพของกระบวนการสอน เปนสิ่งที่สัมพันธเกี่ยวเนื่องมาจากตัวผูสอน โดยที่ Patil & Kalekar (2014) ไดเสนอวา 
การประเมินกระบวนการมุงเนนไปที่การทำงานของโปรแกรมและการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การใชงานเปน ผาน
เครือขายออนไลนที่ใชปจจัยการผลิต ลักษณะที่มีประสิทธิผลเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายวัตถุประสงคเปาหมายของผลิตภัณฑที่
ตองการผูประเมินจะประเมินกระบวนการตางๆเพื่อทำความเขาใจวาโรงเรียนกำลังดำเนินการอยางไรและกระบวนการใดที่
รับผิดชอบตอการทำงานท่ีดีขึ้นและการรักษาคุณภาพของการศึกษา  ในงานวิชาการในประเทศไทย กฤตพร สินชัย และองอาจ เจะ
ยะหลี (2563) เสนอวา ประเทศไทยไดตั้งเปาการศึกษาไวเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหเทาทันตอการเปลีย่นแปลงของ
สังคม ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงสังคมดิจิทัลที่ใหความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและทรงคุณคาตอการสราง
ความกาวหนาใหองคการ ในการสรางคุณคาใหเกิดแกทรัพยากรมนุษยเปนที่ยอมรับของสากลโลกคือการศึกษา ดวยเหตุนี้นานา
ประเทศจึงคิดคนวิธีการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพที่สุด สำหรับกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
ไดนำเอากฎหมายทั ้งในระดับพระราชบัญญัติ กฎ ประกาศ หลักเกณฑ รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติเพื ่อให
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาตามกรอบเพื่ อใหการศึกษามีคุณภาพ และผลลัพธที ่ไดเปนไปตามเปาประสงคที ่วางไว  
สถาบันการศึกษามีหนาที่ผลักดันความหวังของประเทศ เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกับระบบการใชชีวิตในสังคมแบบวิถีใหม 
ที่กำหนดใหผูสอนและผูเรียนใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน คุณภาพในกระบวนการสอนจึงตองปรับเปนวิธีการใหม แต
เปาประสงคยังคงเดิม ถือเปนความทาทายใหม ในการสรางประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนแบบออนไลน วา
ผลลัพธที่ไดจะสามารถผลักดันใหความคาดหวังในเปาประสงคของประเทศสำเร็จหรือไม 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับผลของการสอน 

ผลที่ไดจากการสอน ในการประเมินแบบ CIPP model ก็คือ ผลผลิต (product/output) ซึ่งอาจรวมถึงผลลัพธที่
เกี ่ยวเนื ่อง (outcome) ผลลัพธและการประเมินผลิตภัณฑ จะถูกพิจารณาจากการติดตาม ถึงการบรรลุ ของวัตถุประสงค 
(Stufflebeam, 2003) ในแงทางการศึกษา ผลการประเมินการสอน ตองเนนที่การเรียนรูของนักเรียนและประสิทธิภาพของครู 
ทั้งนี้ควรไดรับการประเมินภายในกรอบแนวคิดพิจารณาความสัมพันธกับโครงสรางคุณสมบัติ อันไดแกชั่วโมงการติดตอ ชวงเวลา
และ การมีสวนรวมโดยรวม (Desimone, 2009) คุณสมบัติหลัก 5 ประการของการเรียนรูและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพคือจะ
ประกอบไปดวย เนนเนื้อหา การเรียนรูที่กระตือรือรน การเชื่อมโยงกัน  ระยะเวลา และการมีสวนรวมโดยรวม ( Ingvarson, 

Meiers & Beavis, 2005  Desimone et al., 2002; Garet et al., 2001) ผลการวิจัยในประเทศไทย ไดสรุปวา มหาวิทยาลัยตอง
ปรับตัวโดยจัดใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอนออนไลนของอาจารย และนักวิชาการเพื่อใหแนใจวาสามารถ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนออนไลน สวนใหญชอบการเรียนรูออนไลนผานการบรรยายที่บันทึกไวลวงหนา 
และมากกวาครึ่งหนึ่งของนักศึกษาระบุวาหากเลือกไดไมตองการเรียนรูออนไลนตอไปในอนาคต   (ลัดดาวัลย คงสมบูรณ 2563) 
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ในขณะท่ี อัญชลี สุขในสิทธิ์ (2559) นำเสนอผลการใชสื่อสังคมออนไลนในการจัดการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยผลการวิจัยพบวา คุณภาพรายงานการวิจัย จากการเรียนออนไลนใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (mean=3.97,) คาผลการเรียนสูงกวาเกณฑที่กำหนด (เกณฑ=3.00) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนทัศนคติที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อสังคมออนไลน ภาพรวมอยูในระดับมาก 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 

        การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกำหนดใหประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมทั้งภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน จำนวน 5,109 คน (สำนัก
สงเสริมวิชาการและลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  2564). ทำการกำหนดกลุมตัวอยางตามเกณฑของ Hair et al. 

(2010) ซึ่งกำหนดตัวอยางไวที่ 20 -50 ตัวอยางตอตัวแปรสังเกตได เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้มี 30 ตัวแปรสังเกตได ผูวิจัยกำหนด
เกณฑไว 45 ตัวอยางตอ 1 ตัวแปรสังเกตได จึงกำหนดตัวอยางที่จะจัดเก็บไวที่อยางนอย 1,350 คน ใชดวยวิธีการสุมแบบสะดวก 
เก็บขอมูลไดจริง 1,368 รายโดยใชแบบสอบถามออนไลน ที่ผานการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบไปดวย ความถ่ี คารอยละ และการทดสอบองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 2 (The Second Order Confirmatory 

Factor Analysis) โดยผานการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Model: SEM) 

4. ผลการวิจัย 

              ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 76.75)
อยูในช้ันปท่ี 1 และปที่ 3 ในจำนวนเทากันคือ รอยละ 30.48 สาขาที่เรียนสวนใหญคือ คณะวิทยาการจัดการ (รอยละ 37.43) โดย
โปรแกรมที่ใชในการเรียนออนไลนมากที่สุด Zoom Cloud Meetings (รอยละ 72.88) ผูวิจัยวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง 
(Structural Equation Model: SEM) ไดผลดังน้ี 

ตารางที่ 1 การพิสูจนความสอดคลองกับขอมูลในเชิงประจักษ 
คา เกณฑ คากอนปรับ ผลการพิจารณา คาหลังปรับ ผลการพิจารณา 

χ2/df นอยกวา 5 11.296 × 4.054 √ 
RMSEA 0.03-0.08 0.087 × 0.047 √ 

NFI 0.9 ขึ้นไป 0.98 √ 0.99 √ 
CFI 0.9 ขึ้นไป 0.98 √ 0.99 √ 
GFI 0.9 ขึ้นไป 0.82 × 1.00 √ 

SRMR นอยกวา .05 0.05 × 0.03 √ 
หมายเหตุ: √ หมายถึง ผานเกณฑผลการทดสอบดัชนีที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ 
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  ผลจากการวิเคราะหดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของตัวแบบกับขอมูลเชิงประจักษ การ
วิเคราะหองคประกอบครั้งใหม ผลการประเมินความกลมกลืนของตัวแบบพบวา  χ2 = 1406.83, df = 66, χ2/df = 4.054, 

RMSEA = 0.047, NFI = 0.99, CFI = 0.99, GFI =1.00, SRMR = 0.03 จากดัชนีดังกลาวแสดงวาตัวแบบใหมนั้นมีความสอดคลอง
ในเชิงประจักษท่ีดีกวาเพราะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงพอ 

 
ภาพท่ี 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับทีส่องในกระบวนการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลยัราชภัฎนครปฐม (ตัวแบบหลังปรับ เพื่อใหขอมลูมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ) 
ผลการวิเคราะหสามารถอธิบายจากตัวแปรแฝงภายใน ไปยังตัวแปรสังเกตไดภายใน และจากตัวแปรแฝงภายนอก ไปยัง

ตัวแปรสังเกตไดภายนอก จากตารางท่ี 2-3 

ตารางที ่2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 1  

Matrix LAMDA - Y EP t-value R2 
กระบวนการเรียนออนไลนของนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    
ความพรอมของนักศึกษา/READY 0.73 23.63 0.55 
คุณภาพผูสอน/INPUT 0.91 34.90 0.82 
คุณภาพของกระบวนการสอน/PROCESS 0.97 36.78 0.94 
ดานผลของการสอน/OUTPUT 0.96 33.02 0.84 
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 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 1  องคประกอบกระบวนการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ พบวาเกิดจาก คุณภาพของกระบวนการสอน (λy3=0.97) ดานผลการสอน (λy4=0.96) ดานคุณภาพผูสอน (λy2=0.91)  
และความพรอมของนักศึกษา (λy1=0.73) ตามลำดับ 

ตารางที ่3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 2  

Matrix LAMDA - Y FL t-value R2 
ความพรอมของนักศึกษา/READY    
1. นักศึกษามีสมารทโฟน ท่ีเชื่อมตออินเทอรเน็ตได : ready01 0.63 - 0.59 
2. นักศึกษามีสัญญาณอินเทอรเน็ตใชงานท่ีบาน : ready02 0.70 29.47 0.55 
3. นักศึกษามีคอมพิวเตอรโนตบุค : ready03 0.69 19.12 0.32 
4. นักศึกษามีคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ : ready04 0.60 15.66 0.23 
5. นักศึกษามี ทักษะในการใชโปรแกรมที่เกี ่ยวของกับการเรียนออนไลนที ่บาน  : 

ready05 

0.67 25.11 0.60 

6. นักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการการเรียนออนไลนท่ีบาน : ready06 0.83 25.57 0.77 
คุณภาพผูสอน/INPUT    
7. เทคนิคและวิธีการถายทอดความรูของผูสอนเริ่มจากงายไปหายากชวยใหนักศึกษา
เรียนรู เขาใจเนื้อหาและสามารถปฏิบัติงานได : input01 

0.74 - 0.75 

8. การนำเขาส ู บทเร ียนม ีความนาสนใจ ชวยใหน ักศ ึกษาร ู จ ุดประสงค ของ  
การเรียน : input02 

0.74 54.64 0.76 

9. ผูสอนใหขอมูล ช้ีแนะ แหลงเรียนรูดวยตนเองแบบออนไลน : input03 0.71 40.93 0.72 
10. ผู สอนมีการประเมินผลหลายรูปแบบ ทำนักศึกษาทราบวิธ ีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน : input04 

0.71 41.97 0.74 

คุณภาพผูสอน/INPUT (ตอ)    
11. บรรยากาศในการเรียนแบบออนไลนเนนความรวมมือ สนับสนุนใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา : input05 

0.77 41.66 0.73 

12. ผูสอนมีการทดสอบระหวางเรียน (QUIZ) อยางสม่ำเสมอ : input06 0.65 31.85 0.58 
13. ผูสอนมีการทดสอบกอนและหลังเรียน อยางสม่ำเสมอ : input07 0.68 33.18 0.60 
14. ผูสอนสามารถควบคุมบรรยากาศในการเรียน ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  

และมีสมาธิในการเรียนไดตอเนื่อง : input08 

0.73 36.23 0.68 

คุณภาพของกระบวนการสอน/PROCESS    
15. หองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลน มีเนื้อหาสาระการเรียนครบถวน นักศึกษา
ไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเรียนแบบออนไลน : process01 

0.74 - 0.72 

16. หองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลนชวยใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดทุก
ที่ทุกเวลา : process02 

0.75 42.34 0.71 

17. หองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
ผลงานไดสะดวกรวดเร็ว : process03 

0.83 46.49 0.82 

18. หองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลนสามารถแสดงผลการเรียนของนักศึกษา
สนับสนุนใหมีการพัฒนาตามสภาพจริง : process04 

0.81 48.14 0.84 
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ตารางที ่3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 2 (ตอ) 
Matrix LAMDA - Y FL t-value R2 

19. การจัดกิจกรรมการเรียนแบบออนไลนชวยสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการทำงาน
รวมกันเปนทีม : process05 

0.82 40.11 0.71 

20. การมีการใชเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลายทำใหนักศึกษาเกิดความ
สนใจและอยากเรียนรูมากยิ่งข้ึน : process06 

0.83 44.50 0.80 

21. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ชวยสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา : process07 

0.78 39.27 0.77 

22. โปรแกรมที่ชวยในการเรียนออนไลนชวยใหนักศึกษาเรียนไดจนจบกระบวนการ : 

process08 

0.80 43.76 0.79 

23. โปรแกรมที่ชวยในการเรียนออนไลนทำใหนักศึกษารูสึกวามีความสะดวกตอการ
เรียนในวิถีชีวิตใหมมากขึ้น : process09 

0.81 39.99 0.75 

ดานผลของการสอน/OUTPUT    
24. การว ัดและประเม ินผลที ่ ได จากการสอนแบบออนไลน สามารถสะทอน
ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาอยางแทจริง :output01 

0.70 - 0.67 

25. การวัดและประเมินผลท่ีไดจากการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมความซื่อสัตยใน
การทำแบบทดสอบประเมินตนเองทั้งกอนและหลังเรียน :output02 

0.70 35.64 0.68 

26. นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนแบบชีวิตวิถีชีวิตใหม :output03 0.78 39.04 0.75 

27. นักศึกษาเห็นวาการเรียนออนไลนทำใหการเรียนมีชีวิตชีวามากกวาการเรียน
แบบเดิม :output04 

0.89 38.97 0.75 

28. นักศึกษาเห็นวาการเรียนออนไลน ทำใหเกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิต
มากกวาการเรียนแบบเดิม :output05 

0.84 38.73 0.73 

29. การเรียนออนไลน ทำใหนักศึกษามีความอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น :output06 0.89 40.74 0.80 
30. การเรียนออนไลน ทำใหการเรียนมีสนุกสนานมากขึ้น :output07 0.90 39.69 0.77 

 *FL = Factor Loading 

 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 2 พบวา  
(1) ความพรอมของนักศึกษา เกิดจากน้ำหนักปจจัยดานนักศึกษาสามารถจัดสรรเวลาในการการเรียนออนไลนที ่บาน 

มากที่สุด ในขณะท่ีดานที่มีน้ำหนักปจจัยนอยท่ีสุดไดแก นักศึกษามีคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 

  (2) ดานคุณภาพผูสอน เกิดจากน้ำหนักปจจัยดานบรรยากาศในการเรียนแบบออนไลนเนนความรวมมือ สนับสนุนให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา มากที่สุด ในขณะที่ดานที่มีน้ำหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก ผูสอนมี
การทดสอบระหวางเรียน (QUIZ) อยางสม่ำเสมอ 

  (3) ดานคุณภาพของกระบวนการสอน เกิดจากน้ำหนักปจจัยดานหองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมให
นักศึกษาสามารถพัฒนาผลงานไดสะดวกรวดเร็ว และการมีการใชเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลายทำใหนักศึกษาเกิด
ความสนใจและอยากเรียนรูมากยิ่งขึ้น  มากที่สุด ในขณะที่ดานที่มีน้ำหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก หองเรียนสำหรับการสอนแบบ
ออนไลน มีเนื้อหาสาระการเรียนครบถวน นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มขึน้จากการเรียนแบบออนไลน  
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  (3) ดานผลของการสอน เกดิจากน้ำหนักปจจัยดานการเรียนออนไลน ทำใหการเรียนมสีนุกสนานมากข้ึน  มากท่ีสุด 
ในขณะท่ีดานท่ีมีน้ำหนักปจจัยนอยที่สุดไดแก การวดัและประเมินผลที่ไดจากการสอนแบบออนไลนสามารถสะทอนความสามารถ
ในการเรียนของนักศึกษาอยางแทจริง  และ การวัดและประเมินผลที่ไดจากการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมความซื่อสตัยในการ
ทำแบบทดสอบประเมินตนเองทั้งกอนและหลังเรียน 

5.อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
        ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่ 1  พบวาองคประกอบกระบวนการเรียนออนไลนของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มีคาน้ำหนักปจจัยอยูในระดับสูงทุกดาน หากพิจารณาตามคาน้ำหนักปจจัย  พบวาเกิดจาก (1) คุณภาพของ
กระบวนการสอน (λy3=0.97)  ซึ่งสอดคลองกับ กฤตพร สินชัย และองอาจ เจะยะหลี (2563) ที่ใหขอเสนอวา การพัฒนาการสอน 
จะชวยประเทศไทยในการตั้งเปาการศึกษาไวเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
คุณภาพ กระบวนการสอนที่ดีจะสรางประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ เพื่อสรางผลลัพธที่ไดจะสามารถผลักดันใหความคาดหวังใน
เปาประสงคของประเทศ  (2) ดานผลการสอน (λy4=0.96)  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ลัดดาวัลย คงสมบูรณ (2563) ไดเสนอ
วา มหาวิทยาลัยตองปรับตัวโดยจัดใหมีการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนทักษะการสอนออนไลนของอาจา รย และนักวิชาการ
เพื่อใหแนใจวาสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นักศึกษาที่เรียนออนไลน สวนใหญชอบการเรียนรูออนไลนผานการ
บรรยายที่บันทึกไวลวงหนา  (3) ดานคณุภาพผูสอน (λy2=0.91) ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ  Caena (2011) ที่เสนอวาคุณภาพ
ผูสอนถือเปนจุดเดนของโรงเรียน เปนหนาที่ในการพัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถที่จำเปนในการปรับตัวสูสภาพแวดลอมที่
ซับซอนและเปนโลกาภิวัตนที่ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมความคิดริเริ่มความเปนผูประกอบการ และความมุงมั่นในการเรียนรู
อยางตอเนื่องคือสำคัญพอ ๆ กับความรู  และ (4) ความพรอมของนักศึกษา (λy1=0.73) ที่มีคาน้ำหนักปจจัยต่ำที่สุดในบรรดา
น้ำหนักปจจัยทั้งหมด ผลการวิจัยจะ สอดคลองกับ ธรรมรัตน แซตัน และคณะ (2564) พบวา นักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ความพรอมตอการเรียนแบบออนไลนในระดับปานกลาง  ในขณะที่ ลัดดาวัลย คงสมบูรณ (2563) เสนอวา ความพรอมของ
นักศึกษา จะขึ้นอยูกับปจจัยและประสบการณ และมีความแตกตางกันตามระดับชั้นป 

5.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน     
            1. จากผลการวิจัยองคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองจะพบวาปจจัยที่ไดคาน้ำหนักปจจัยนอยสุดในแตละ
องคประกอบคือสิ่งที่คณะวิทยาการจัดการตองนำไปพัฒนาปรับปรุง ซึ่งในที่นี้ประกอบไปดวย นักศึกษามีคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ 
ผูสอนมีการทดสอบระหวางเรียน (QUIZ) อยางสม่ำเสมอ หองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลน มีเนื้อหาสาระการเรียนครบถวน 
นักศึกษาไดรับความรูเพิ่มขึ้นจากการเรยีนแบบออนไลน และ การวัดและประเมินผลที่ไดจากการสอนแบบออนไลนสามารถสะทอน
ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาอยางแทจริง และการวัดและประเมินผลที่ไดจากการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมความ
ซื่อสัตยในการทำแบบทดสอบประเมินตนเองทั้งกอนและหลังเรียน ผลดังกลาวทางคณะจะไดนำมาปรับปรุงและวางทิศทางในการ
สรางเพ่ือแกไขปญหาจุดออนดังกลาว 
            2. จากผลการวิจัยพบวา จุดแข็งที่ไดรับจากการประเมินของนักศึกษาในแตละองคประกอบดังนี้ นักศึกษา
สามารถจัดสรรเวลาในการการเรียนออนไลนท่ีบาน  บรรยากาศในการเรียนแบบออนไลนเนนความรวมมือ สนับสนุนใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นและกระบวนการคิดของนักศึกษา หองเรียนสำหรับการสอนแบบออนไลนชวยสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
ผลงานไดสะดวกรวดเร็ว การมีการใชเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลายทำใหนักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูมาก
ยิ่งข้ึน  และการเรียนออนไลน ทำใหการเรียนมีสนุกสนานมากขึ้น ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ในสภาวะวิกฤตของไวรัสโควิด 19 ก็มี
โอกาสที่แฝงอยู เนื่องจากการปรับตัวของผูสอน และธรรมชาติของการสอนแบบออนไลน สามารถดึงศักยภาพของการทำงาน
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รวมกันระหวางผูสอน และผูเรียนใหเกิดขึ้น กอใหเกิดบรรยากาศการสอนที่ไมเปนทางการมากข้ึน หากนักศึกษาสามารถรักษาวินัย
ในการเรียนรู และผูสอนพัฒนาตนเองในการสอนใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
  5.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

           1. การวิจัยครั้งนี้ใชการสำรวจของมูลดวยแบบสอบถามออนไลนจึงทำใหอาจไมไดกลุมตวัอยางท่ีเปนตัวแทนทีด่ี
ของประชากร ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการปรับวิธีการเขาถึงกลุมตัวอยาง 
           2. งานวิจัยครั้งนี้ เนนการทำวิจัยเชิงปริมาณ ผูทีส่นใจอาจตอยอดในการนำไปศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพสนับสนุน 
เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกท่ีชัดเจนยิง่ขึ้น 

 

6.เอกสารอางอิง  
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บทคัดยอ 

 

 บทความวิชาการนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะศึกษาถึงความสามารถในการบริหาร 
ความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เนื่องจากเปนกลุมผูประกอบการที่สาขาวิชา 
การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองสงมอบบัณฑิตเพ่ือเขาสูการฝกประสบการณวิชาชีพ และอาจ
เปนสถานที่ทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตอไปในอนาคต ซึ่งจากวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 ไปในหลาย
ประเทศทั่วโลก สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของคนในหลากหลายอาชีพ  ทำใหธุรกิจตองมี 
การปรับตัวในการพรอมรับมือกับวิกฤตการณ COVID-19 อันเปนที่มาของคำวา New Normal หรือความปกติใหม ธุรกิจหนึ่งท่ี
นาจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 คือ ธุรกิจการรับทำบัญชี ที่สำนักงานบัญชีนั้นอาจจะตองปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนินงาน เริ่มจากการรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล และการรายงาน ซึ่งเกือบทุกข้ันตอนการทำงานของสำนักงาน
บัญชีตองมีการติดตอประสานงานท้ังกับลูกคา พนักงานในองคกร และหนวยงานตาง ๆ ที่ตองมีการสงเอกสาร ขอมูล และรายงาน
การเงินเปนจำนวนมาก เปนการกำหนดใหเจาหนาที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่เขามาตองสวมหนากากอนามัยหรือ 
สวมใสหนากากผา 100% ตลอดเวลา หรือการพิจารณาปรับรูปแบบการทำงาน เชน การจัดใหมีการทำงานที่บาน (Work from 

home) การใชระบบการยื่นเอกสารแบบ Online ถือไดวาเปนการปรับใชแนวคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ 
COSO ERM 2017 และนำมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐมาบูรณาการรวมกัน เพ่ือใหสำนักงานบัญชี
น้ันสามารถดำเนินกิจการไดอยางตอเน่ืองและสามารถผานวิกฤตการณครั้งน้ีไปไดอยางปลอดภัย 
 

คำสำคัญ การบริหารความเสี่ยง, สำนักงานบัญชี, COVID-19 
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Abstract 

 

This academic paper is a review of relevant literature and research in order to study the Risk 

Management Capabilities of Accounting Firms under the Epidemic Situation of COVID-19 because it is a group 

of entrepreneurs at the Accounting Program Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat 

University must hand over graduates to enter professional experience training. And may be the place of work 

for graduates in accounting in the future. The crisis of the Covid-19 epidemic in many countries around the 

world affects the economic, social and life conditions of people in various occupations. The businesses must 

adapt to be ready to cope with the Covid-1 9  crisis, which is the origin of the term New Normal. One of the 

businesses most likely to be affected by the Covid-1 9  epidemic is bookkeeping. At the accounting firm, they 

may have to adjust their operating methods. It starts with collecting information, data processing and reporting. 

As almost every accounting firm's work process has to be dealt with clients, employees, and other departments 

that require the submission of large amounts of documents, information and financial reports. Therefore, have 

to adjust to required that all employees and outsiders must wear masks or wear 100% cloth masks at all times, 

or consider adjusting work styles such as work from home and use of the online filing system. That can be 

considered as an implementation of the risk management concept of the COSO Enterprise Risk Management 

(ERM) 2017 guidelines and integrating government measures to prevent the epidemic of COVID-19. So that the 

accounting firm can operate its business continuously and be able to pass through this crisis safely. 
 

Keywords: Risk Management, Accounting Firms, COVID-19 
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บทนำ 
ตั้งแตชวงตนป 2563 ที่ผานมาไดเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของ  COVID-19ไปในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสง 

ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตของคนในหลากหลายอาชีพ ตามรายงานการศึกษาขององคการการคาโลก 
(WTO) ที่ประเมินปริมาณการคาโลก ในป 2563 จะลดลงจากป 2562 รอยละ 32 หรือมากกวา และจะกลับมาฟนตัวในป 2564 
รอยละ 24 (โพสตทูเดย, 2563) ทำใหธุรกิจตองมีการปรับตัวในการพรอมรับมือกับวิกฤตการณ COVID-19 อันเปนที่มาของคำวา 
New Normal หรือความปกติใหม ซึ่งทำใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หนวยงาน องคกร หรือผูประกอบธุรกิจเกือบทุก
รูปแบบตองปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานใหกาวทันสถานการณการแพรระบาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจาก
ความไมแนนอนในวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 

จากการแพรระบาดของ COVID-19 มหีลายธุรกิจตองปดตัวลงไมวาจะเปนในประเทศอเมริกาจากรายงานของ Yelp ที่มี
การปดตัวของบริษัทเปนจำนวน 163,735 ราย ในชวงเดือนสิงหาคม 2563 (CNBC, 2020) หรือทางสหราชอาณาจักรที่เกือบ 1 ใน 
4 ของธุรกิจในชวงเดือนเมษายน 2563 ไดมีการปดตัวในภาคสวนของธุรกิจนันทนาการและความบันเทิงมากกวา 82% (D. Clark, 

2020) หรือแมแตในประเทศไทยจากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (2564) ในชวงป 2563 - เดือนเมษายน 2564 มีธุรกิจที่เลิก
ประกอบกิจการ รวมจำนวน 23,380 ราย คิดเปนมูลคาทุนที่เลิกกิจการประมาณ 116,849.33 ลานบาท ซึ่งขอมูลเหลาน้ีเปนเพียง
สวนหนึ่งของธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแตยังไมรวมถึงธุรกิจรายยอยที่ปดตัวลงในชวงการแพรระบาดของ Covid-19 

ทำใหเกิดผลกระทบตอหวงโซอุปทานและการกระจายสินคาทุกระดับหยุดชะงัก สรางความเสียหายใหกับหลายธุรกิจ แตอาจมี
ขอยกเวนกับธุรกิจบางประเภท เชน รานขายของชำ ผูผลิตกระดาษชำระ และผูผลิตน้ำยาฆาเชื้อ ฯลฯ ธุรกิจบางแหงกำลังประสบ
กับแรงกดดันอยางหนักในเรื่องรายไดและกระแสเงินสด สวนใหญมีหน้ีและภาระผูกพันที่มาจากการกูยืมเงินจากธนาคารและวงเงิน
สินเชื่อและเจาหน้ีรอบดาน ซึ่งหลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญน้ีย่ิงนาจะเปนการยากท่ีธุรกิจจะกลับมาฟนตัวจากการยึดฐาน
ลูกคารายใหม หรือการตองสูญเสียทรัพยสิน และความไมแนนอนทางการเงินของธุรกิจ (Newhard, 2020) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ
อีกทางหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการที่รัฐบาลมีมาตรการปองกันขนาดใหญในการหยุดกิจกรรมในการดำเนินชีวิตเพ่ือลดปริมาณการแพร
ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำใหการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมบางประเภทตองหยุดชะงักลง จึงสงผลตอการขาดสภาพคลอง 
และในหลายธุรกิจเกิดภาวะเงินฝดและไมสามารถทำกำไรไดในชวงที่ผานมา อันสงผลกระทบในวงกวางตอการวางงานของ
ประชาชน (KASTRATI et al., 2020) 

ในสวนสถานการณของ COVID-19 ในประเทศไทยจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 ยังมีผ ู ต ิดเช ื ้อสะสมอยู ท ี ่ 88,907 ราย (ศูนยบร ิหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.), 2564) ประกอบกับจากการคาดการณของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2564) ประเทศไทยจะไดรับเม็ดเงิน
ลงทุนตางชาติไหลเขามาเพิ ่มขึ ้นเพียง 1,100 – 1,400 ลานเหรียญสหรัฐ ในชวงป 2564-2566 คือเพิ ่มขึ ้น 0.7 - 0.8%  
เมื่อเทียบกับเม็ดเงินลงทุนไหลเขาของไทยในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2561-2563) โดยสวนใหญเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมตอยอด
ที่ไทยมีหวงโซอุปทานครบวงจรอยูแลว อันเนื่องมาจากการปรับเปลี ่ยนหวงโซอุปทานจากรูปแบบหวงโ ซการผลิตที ่มีจีนเปน
ศูนยกลาง มาเปนหวงโซการผลิตในระดับภูมิภาคกระจายทั่วโลก  จากผลกระทบในปจจัยตางๆทำใหเศรษฐกิจของประเทศอยู
ในชวงถดถอยและผูประกอบการตาง ๆ ยอมไดรับผลกระทบเปนวงกวาง 
 อีกหน่ึงธุรกิจท่ีนาจะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 คือ ธุรกิจการรับทำบัญชี ที่สำนักงานบัญชีน้ัน
อาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 และเปนไปตามมาตรการ 
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิค 19 สำหรับผูประกอบการ จากกรมควบคุมโรค (2564) ไมวาจะเปนการจัดใหมีคำแนะนำ
การเฝาระวังปองกันไวรัสโคโรนา 2019 ติดประกาศในจุดที ่เห็นสะดวก การกำหนดใหเจาหนาที ่ พนักงานทุกคน และ
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บุคคลภายนอกที่เขามาตองสวมหนากากอนามัยหรือสวมใสหนากากผา 100% ตลอดเวลา หรือการพิจารณาปรับรูปแบบการ
ทำงาน เชน การจัดใหมีการทำงานท่ีบาน (Work from home) การใชระบบ cashless การใชระบบการย่ืนเอกสารแบบ Online 

เปนตน ซึ่งจากการประกอบธุรกิจการรับทำบัญชีของสำนักงานบัญชีตาง ๆ นั้นมักจะมีขั้นตอนในการทำงานเริ่มจากการรวบรวม
ขอมูล การประมวลผลขอมูล และการรายงาน โดยที่การรับทำบัญชีจะเกิดขึ้นในทุกเดือน สวนการทำงานในขั้นตอนการปดบัญชี
เพ่ือจัดทำงบการเงินใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงิน หรือการย่ืนงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะเปนรายงานที่
เกิดข้ึนปละครั้ง ซึ่งเกือบทุกข้ันตอนการทำงานของสำนักงานบัญชีตองมีการติดตอประสานงานทั้งกับลูกคา พนักงานในองคกร และ
หนวยงานตาง ๆ ที่ตองมีการสงเอกสาร ขอมูล และรายงานการเงินเปนจำนวนมาก  

ดังนั้นบทความวิชาการนี ้จึงกำหนดวัตถุประสงคหลัก เพื่อที่จะศึกษาถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของ
สำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 เนื่องจากเปนกลุมผูประกอบการที่สาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตองสงมอบบัณฑิตเพื่อเขาสูการฝกประสบการณวิชาชีพ และอาจเปนสถานที่
ทำงานของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีตอไปในอนาคต 

 

แนวคิดการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 การบริหารจัดการธุรกิจนั้นตองมีการวางแผนกลยุทธ กำหนดนโยบายการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจนั้นประสบ
ความสำเร็จเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว หากแตโอกาสท่ีธุรกิจจะตองประสบกับความเสี่ยง ความเสียหาย หรือการทุจริตยอม
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้น เรื่องหนึ่งที่ธุรกิจไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนั่นคือ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ เปน
เครื่องมือควบคุมการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว และชวยใหการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ 
เปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม รวมทั้งปองกัน หลีกเลี่ยง หรือลดความเสี่ยง  โดยการบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนไปตาม
แนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission หรือ COSO ซึ ่งไดม ีการ
กำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี ่ยงองคกรลาสุดเมื ่อเดือนมิถุนายน 2560 หรือที ่เรียกวา COSO Enterprise Risk 

Management (ERM) 2017 โดย COSO ERM 2017 ไดนิยามความหมายของการบริหารความเสี่ยงองคกรที่ไมใชเปนเพียงหนาที่ 
หรืองานของแผนกใดแผนกหนึ่งเทานั้น หากแตเปนวัฒนธรรมองคกร ความสามารถ และแนวทางการปฏิบัติ ที่บูรณาการรวมกับ
การกำหนดกลยุทธและผลการดําเนินงานขององคกร ทีต่องใชในการจัดการความเส่ียงเพ่ือสราง รักษา และตระหนักถึงคุณคาของ
องคกร (Jayantha, 2018) การบริหารความเสี่ยงขององคกรตาม COSO ERM 2017 เปนกระบวนการท่ีตองดำเนินการมากกวา
การควบคุมภายใน โดยตองเริ ่มจากการกำหนดกลยุทธ การกำกับดูแลกิจการ การสื ่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย และการวัด
ประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานที่ดีข้ึน ตามองคประกอบ 5 ดาน และหลักการ 20 ขอ อนัไดแก  

1. การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคกร (Governance and Culture) มีดวยกัน 5 หลักการคือ (1) การจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง  (Exercises Board Risk Oversight) (2) การจัดโครงสรางการดําเนินงาน (Establishes 
Operating Structures) (3) กำหนดวัฒนธรรมองคกร (Defines Desired Culture) (4) แสดงความมุ งมั่นตอคานิยมหลัก 
(Demonstrates Commitment to Core Values) และ (5) จ ูงใจ  พัฒนาและร ักษาบ ุคคลที ่ม ีความสามารถ (Attracts, 

Develops, and Retains Capable Individuals) 

2. กลยุทธและการกำหนดวัตถุประสงค (Strategy and Objective-Setting) มีดวยกัน 4 หลักการคือ (6) วิเคราะห
บริบททางธุรกิจ (Analyzes Business Context) (7) กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Defines Risk Appetite) (8) ประเมิน
กลยุทธทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) และ (9) กำหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจ (Formulates Business 

Objectives)  
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3. ดำเนินการระบุ ประเมิน จัดลำดับ และตอบสนองความเสี่ยง  (Performance) มีดวยกัน 5 หลักการคือ (10) ระบุ
ความเสี่ยง (Identifies Risk) (11) ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) (12) จัดลำดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) (13) ตอบสนองตอความเสี่ยง (Implements Risk Responses) และ (14) พัฒนาภาพรวม
ความเสี่ยง (Develops Portfolio View) 

4. การสอบทานและการแกไขปรับปรุง (Review and Revision) มีดวยกัน 3 หลักการคือ (15) ประเมินการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญ (Assesses Substantial Change) (16) สอบทานความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and Performance) 

และ (17) พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี ่ยงขององค กรอยางตอเนื ่อง (Pursues Improvement in Enterprise Risk 

Management) 

5. ขอมูล การสื ่อสารและการรายงาน ( Information, Communication and Reporting) มีดวยกัน 3 หลักการคือ  
(18) การใชประโยชนจากสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information and Technology) (19) สื่อสารขอมูลความเสี่ยง 
(Communicates Risk Information) และ (20) รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมและผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, 

Culture, and Performance) (COSO, 2017) 
 การนำหลักการบริหารความเสี ่ยงองคกรมาปรับใชเปนเครื ่องมือที ่ชวยใหธุรกิจบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  
ในการดำเนินงานขององคกรไดอยางดี (Callahan & Soileau, 2017) นอกจากน้ีการบริหารความเสี่ยงยังสามารถกำหนดเปน 
การประเมินความเสี่ยงภายในและภายนอกที่อาจขัดขวางการบรรลุเปาหมายของบริษัท ได เนื่องจากการควบคุมภายในเปน
กระบวนการท่ีไมหยุดน่ิงสามารถปรับใหเขากับความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจพบไดอยางตอเน่ือง ซึ่งจำเปนตองตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี ่ยงขององคกร  เพื ่อใหแนใจวากระบวนการเหลานั ้นสามารถกาวทันตอ 
การเปลี่ยนแปลง เปาหมาย สภาพแวดลอม และความเสี่ยงตอธุรกิจได (KASTRATI et al., 2020) 
 

แนวทางและมาตรการปองกันการแพรระบาดของ Covid-19 

 จากการแพรระบาดของ COVID-19 น้ัน ไดมีหนวยงานตาง ๆ ออกแนวทางและคำแนะนำการปองกันการแพรระบาดของ 
COVID-19 ไวหลายแนวทางไมวาจะเปน World Health Organization (WHO) หรือองคการอนามัยโลก (2021) ไดออก
คำแนะนำตาง ๆ ไมวาจะเปนการรักษาระยะหางระหวางตนเองกับผูอื่นอยางนอย 1 เมตร เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อไอ 
จาม หรือพูด รักษาระยะหางระหวางตัวเองกับคนอื่นใหมากข้ึนเมื่ออยูในบาน การสวมใสหนากากเมื่อตองพบปะผูคน รวมถึงการใช 
การจัดเก็บ ทำความสะอาด และการกำจัดหนากากเมื่อไมใชแลว นอกจากน้ี กรมควบคุมโรค (2564) ก็ไดมีการกำหนดมาตรการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผูประกอบสถานประกอบการ ไวหลายประการ เชน การติดประกาศคำแนะนำ
การเฝาระวังปองกันเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 ในจุดท่ีเห็นไดสะดวก กำหนดใหเจาหนาท่ี พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่
เขามาตองสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา 100% ตลอดเวลา การจัดใหมีจุดวางแอลกอฮอลหรือเจลลางมือใหบริการอยาง
เพียงพอ การตรวจวัดอุณหภูมิรางกายสอบถามประวัติเสี่ยง การพิจารณาปรับรูปแบบการทำงาน ไมวาจะเปนการจัดใหทำงาน 
ที่บาน (Work from home) มีการจัดการประชุมทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ตแทนการรวมตัวกัน การใชระบบ cashless หรือ  
การใชระบบยื่นเอกสารแบบ online กำหนดการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1 - 2 เมตร ในระหวางปฏิบัติหนาที่  
การกำกับดูแลความสะอาดสถานที่อยางสม่ำเสมอ เพ่ิมความถ่ีในการทำความสะอาดดวยน้ำยาฆาเชื้อโรค หรือหากสถานที่ทำงาน 
มีหอพักใหกับพนักงาน ตองมีการดำเนินการควบคุมปองกันโรคที่ครอบคลุมพ้ืนที่หอพัก การจัดรถรับ - สงพนักงาน ตองมีการจัด 
ที่นั่งโดยการเวนระยะหางในการโดยสารรถ การทำความสะอาดภายในรถ หรือการจัดถุงแดงสำหรับทิ้งหนากาก หรือขยะติดเช้ือ
ประเภทอื่นๆ และยังตองใหผูปฏิบัติงานใชโปรแกรมหมอชนะ และไทยชนะทุกคน เปนตน 
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ซึ่งในสถานการณปจจุบันที ่มีการแพรระบาดของ COVID-19 ทุกหนวยงาน องคกร ตองใสใจและใหความรวมมือ 
ในมาตรการหรือคำแนะนำตาง ๆ เหลาน้ี และยังตองคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่ผูบริหารองคกรตองกำหนดกลยุทธ 
สรางวัฒนธรรมองคกร กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน เพ่ือใหผลการดำเนินขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 

 ธุรกิจการรับทำบัญชี เปนอีกธุรกิจที่ผูประกอบการสำนักงานบัญชีอาจจะตองประสบกับความเสี่ยงที่ไมพึงประสงคอยาง
การเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งผูประกอบการตองยอมรับและรับมือกับความเสี่ยงดังกลาว ตองนำเอา
หลักการบริหารความเสี่ยงองคกรมาปรับใชในทุกข้ันตอนของการดำเนินธุรกิจ เพราะวัตถุประสงคหลักของการบริหารความเสี่ยง
คือ เพ่ือใหมีการตรวจสอบการดำเนินงานประจำวันอยางตอเน่ือง การวางแผนการฟนฟูกิจการ และการบงชี้กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ทั้งหมด (Khan & Ali, 2017) ไมวาจะเปนธุรกิจการรับทำบัญชีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ผูบริหารสำนักงานบัญชีตอง
ปรับตัวและบริหารความเสี่ยงขององคกรใหเปนไปตามแนวทางและมาตรการปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 ตาง ๆ ไมวา
จะเปนการที่ตองกำหนดวัฒนธรรมในองคกรใหมกีารสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผา 100% ตลอดเวลา ซึ่งในการสัมภาษณ
ผูบริหารสำนักงานบัญชีในกลุมเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 61 ราย พบวา 64% ของสำนักบัญชีนั้นให
ความสำคัญกับมาตรการดังกลาว 100% หรือจะเปนมาตรการในการรักษาระยะหางในสถานที่ทำงานอยางนอย 1 -2 เมตร 
สำนักงานบัญชีนั ้นตางใหความสำคัญในระดับมากที่สุดตอการจัดสถานที่ทำงานถึง 54% รวมถึงการรักษาระยะหางระหวาง
บุคลากรในสำนักงานบัญชีถึง 51% การใหความสำคัญในการเตรียมอางลางมือไวยังจุดเขา  – ออกของสำนักงานบัญชีและ 
การเตรียมแอลกอฮอลเจลไวยังจุดตาง ๆ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของสถานทีท่ำงานมากสุดถึง 64% นอกจากน้ีผูบริหารสำนักงานบัญชี
ยังคงตองปรับกระบวนการทำงานตาง ๆ จากที่ใหพนักงานมาทำงานที่สำนักงานทุกวันเปนการจัดตารางการทำงานที่บาน หรือ 
Work From Home มากถึง 54% รวมถึงการที่ตองปรับเปลี่ยนชองทางการติดตอลูกคาเปนชองทางออนไลนมากถึง 57% หรือ
การใหความสำคัญในระดับมากที่สุดที่เปนการลดใชกระดาษในการทำงานเปนการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส 53% จะเห็นไดวา 
ทุกกระบวนการที่ผูบริหารสำนักงานบัญชีและบุคลากรทุกคนในองคกรไดรวมกันปฏิบัติน้ันเปนสวนหน่ึงของการบริหารความเสี่ยงที่
สำนักงานบัญชีตองรวมกันวางแผน กำหนดเปนวัฒนธรรมองคกรแบบ new normal กำหนดกลยุทธและกำหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ดำเนินการระบุและจัดการความเสี่ยงเหลานั้น ทบทวนและปรับปรุงความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอเพราะสภาพแวดลอม 
ทางธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา รวมถึงสื่อสารและเปดเผยขอมูลแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อใหผลการดำเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางยั่งยืนและสามารถผานพนวิกฤตจากสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ไปได แมวากระบวนการ
เหลานั ้นจะกระทบกับตนทุนของสำนักงานบัญชีที ่เพิ ่มขึ ้นจากการปรับตัวใหพรอมรับมือกับการแพรระบาดของ COVID-19  
แตสิ่งเหลานั้นทำใหสำนักงานบัญชีสามารถดำเนินกิจการไดอยางตอเนื่องและสามารถผานวิกฤตการณครั้งนี้ไปไดอยางปลอดภัย  
ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที ่1 การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ Covid-19 
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บทสรุป 

ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานบัญชีภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ผูบริหาร
สำนักงานบัญชีคงตองมีการปรับนโยบายการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทและความเสี ่ยงจากวิกฤตการณของ Covid-19  
ที่นับวาเปนความเสี่ยงตอเนื่องดวยเหตุผลที่ยังคงไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลาสิ้นสุด แมจะมีวัคซีนรักษาหรือควบคุม  
การระบาดได ทำใหการดำเนินธุรกิจนั้นไมสามารถใชกลยุทธหรือวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิม โดยกระบวนการเหลานั้นผูบริหาร
สำนักงานบัญชีตองนำเอากรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงองคกรของ COSO ERM 2017 มาปรับใชต้ังแตการปรับโครงสราง
ธุรกิจ สรางวัฒนธรรมองคกรแบบ New Normal ที่พนักงานในองคกรทุกคนตองรวมกันปฏิบัติไมวาจะเปนการสวมใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะหางในสถานที่ทำงานและระหวางบุคคล การเตรียมอางลางมือในสถานที่ทำงาน หรือการใช
แอลกอฮอลเจล รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธและวัตถุประสงค การดำเนินการระบุ ประเมิน จัดลำดับและตอบสนองตอความเสี่ยง
จากวิกฤตการณของ COVID-19 ในการปรับระบบการทำงานแบบ Work From Home พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 
เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสารกับพนักงานในองคกร และลูกคา ตลอดจนการสอบทานและการแกไขปรับปรุงทบทวนระบบระเบียบ  
การบริหารงานในสำนักงานบัญชี พัฒนาบุคลากรสูการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการบริหารงานภายใตสถานการณ 
การแพรระบาดนั้นผานพนไปได ยิ่งสถานการณการแพรระบาดรุนแรงขึ้นเทาใด สำนักงานบัญชีควรตองเพิ่มมาตรการและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในการพยายามรักษาปกปองทรัพยากรสำคัญขององคกรไวอยางดีที่สุด ไมวา
จะเปนทรัพยสินอุปกรณ เครื่องจักรเครื่องมือ โดยเฉพาะพนักงานภายในองคกร ซึ่งเปรียบเสมือนกำลังหลักในการดำเนินงานของ
สำนักงานและมีสวนสรางความเชื ่อมั ่นใหแกคู คาผูใชบริการ ยิ่งสำนักงานบัญชีมีความสามารถในการผานพนวิกฤตการณ  
การแพรระบาดของ COVID-19 ไปไดอยางปลอดภัย ยิ่งเปนการเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและเปนการเพิ่มมูลคาองคกรในมุมมองของ 
คูคาหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดมากข้ึน ซึ่งมาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการเปลี่ยนผานรูปแบบวัฒนธรรม
องคกรแบบ New Normal จะนำมาสูการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืนสืบไป 

งานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาถึงการนำเทคโนโลยีและมาตรการปองกัน COVID-19 มาใชตามกรอบแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงขององคกรสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีอยางไรบาง 
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รูปแบบการส่ือสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน  
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 

กนกพร ทองดอนใหม1 และมาริษา สุจิตวนิช1*   
1สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

ผูรับผิดชอบงานวิจัย:  voon58@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. ปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 2. ปจจัยในการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 3. รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ผูวิจัยไดใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก
กับพนักงานในบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด จํานวน 10 ทาน  

   จากผลการศึกษาพบวา 1.ปญหาและอุปสรรคการติดตอสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ไดแก ระดับความรู ความเขาใจงานท่ีไมเทากัน การเงียบเฉย ไมมีการใหขอมูล
ยอนกลับ ชองทางการสื่อสาร และขอมูลที่มากเกินไป 2. ปจจัยในการติดตอสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ไดแก ดานทัศนคติ ดานความเหลื่อมล้ํา ดานการไดสิทธิพิเศษตาง ๆ 
ดานการแบงพรรคแบงพวก และดานการถูกปดกั้นการสื่อสาร และ 3. รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ไดแก การสื่อสารภายในองคกรในลักษณะ การสื่อสาร
จากบนลงลาง การสื่อสารจากลางข้ึนบน การสื่อสารตามแนวนอน และการสื่อสารภายในองคกร แบบเปนทางการ และแบบ
ไมเปนทางการ และควรมีแอพพลิเคช่ันที่ทันสมัย ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สะดวกสบายเขาถึงงาย ใชงานงาย มี
ลักษณะเฉพาะในองคกร ไดแก การรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การแสดงตัว การรายงานตัวมาทํางานไปถึงผูบริหาร
โดยตรง โดยยึดรูปแบบชองทางการสื่อสารเพียงชองทางเดียวท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการติดตอสื่อสาร 
ขอเสนอแนะ ควรมีแอพพลิเคชั่น ที่ทันสมัย ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สะดวกสบายเขาถึงงาย ใชงานงาย ที่เฉพาะในองคกร 
ในการรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ในการแสดงตัว การรายงานตัวมาทํางานไปถึงผูบริหารโดยตรง ยึดรูปแบบชอง
ทางการสื่อสารเพียงชองทางเดียวท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความสับสน 

คําสําคัญ: รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร, ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
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Communication styles within the organization affecting employee 
productivity 
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Kanokporn Thongdonmai1 and Marisa Sujittavanich1*   
1Communication Arts Faculty of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Nakhon Pathom 

*corresponding author: voon58@hotmail.com

Abstract 

This study on internal communication patterns affecting the performance of employees of JKN 

Channel Co., Ltd. aims to study 1. Problems and obstacles in communication within the organization that 

affect working efficiency of employees in JKN Channel Co., Ltd. 2. Factors of communication within the 

organization that affect the efficiency of work in employees of JKN Channel Co., Ltd. 3. Internal 

communication styles that affect the efficiency of employees in JKN Channel Co., Ltd. The researcher 

used qualitative research by using in-depth interviews with 10 employees in JKN Channel Co., Ltd. 

  The results of the study was found that 1. Problems and obstacles in communication within 

the organization that affect the efficiency of the employees of JKN Channel Co., Ltd. include the level of 

knowledge, understanding of the job, unequal, silence, no feedback. communication channel and too 

much information 2. Factors in communication within the organization that affect the work efficiency of 

employees of JKN Channel Co., Ltd., such as attitude, inequality in terms of obtaining various privileges; 

and the blocking of communication; and 3. Internal communication styles that affect the efficiency of 

employees in JKN Channel Co., Ltd. include internal communication in the form of communication from 

top to bottom communication, from the bottom up, from horizontal communication and communication 

within the organization formal and informal and it should have modern applications not attached to the 

old style, comfortable, easy to access, easy to use, unique in the organization such as the perception of 

news expressing opinions, showing up, reporting to work directly to the management by adhering to the 

format of only one appropriate communication channel to avoid confusion in communication. 

Suggestions There should be applications that are modern, not attached to the old style, comfortable, 

easy to access, easy to use that are specific to the organization. in acknowledging the news Expressing 

opinions in showing up and reporting to work directly to the management. Stick to the only appropriate 

communication channel format. to avoid confusion 

Keywords: internal communication style, employee performance 
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1. บทนํา
การบริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เปนที่ทราบโดยทั่วกันวาการ

ติดตอสื่อสารเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีเอื้ออํานวยใหเกิดความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกร เนื่องจากการ
บริหารองคกรเปนกิจการของกลุมคน เมื่อคนตองทํางานกับคนจึงจําเปนตองมีการติดตอสื่อสาร โดยการสื่อสารในองคกรเปน
การถายทอดความคิด ขอมูลขาวสาร สารสนเทศ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันเกิดความเขาใจในเปาหมาย และมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน  

 การสื่อสารมีบทบาทอยางมากในการขับเคลือ่นการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นในองคกร ธวัช ศรีบานเย็น (2557: 1) ได
กลาวไววา ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมีความกาวหนาเปนอยางมาก ทําใหผูบริหารและคนในองคกรไดรับ
แรงกระตุนใหเกิดการตื่นตัว มีการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการในองคกรรวมท้ังนํามาปรับใชเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองคกร ระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญมาก เปนการสงตอการเช่ือมโยง
การทํางาน ชวยในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู ทําใหทราบขอมูลในการตัดสินใจ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
โดยเฉพาะการบริหารงานในองคกรที่มีความซับซอน มีความหลากหลายของผูปฏิบัติงานจํานวนมาก ความลําบากยุงยากใน
การสื่อสารย่ิงมากข้ึน ขนาดและความซับซอนขององคกรผลักดันใหผูบริหาร ใหความสําคัญตอประสิทธิภาพตอประสิทธิภาพ
การสื่อสารในองคกร  

รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรถือเปนกลยุทธหนึ่งท่ีมีความสําคัญโดย วัลลภ วรรณโอสถ และประสพชัย พสุนนท             
(2561) ไดกลาวไววา เนื่องจากการสื่อสารจะเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะนําบุคลากรในองคกรไปสูการรับรูเกิดความเขาใจท่ีมีความ
ถูกตองตรงกันของบุคลากรทั้งองคกรไมวาจะเปนการถายทอดนโยบายของผูบริหารไปยังบุคลากรในองคกร ซึ่งจะทําใหองคกร
บรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จได ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายและตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

สําหรับบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่ทํา 
Production ใหกับทุก ๆ ฝายกอนท่ีจะนําไปออกอากาศ ผานทางทีวีดิจัทัล และทางโซเซียลมี เดียตาง ๆ ในเครือของ บริษัท 
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ทั้งหมด เปนผูใหบริการผลิตรายการ การใหเชาสตูดิโอ การใหเชาคอสตูม (เครื่อง
แตงกายและเครื่องประดับ) การใหบริการจัดการงานอีเวนทตางๆ และการบริหารจัดการศิลปน แตในเรื่องของการสื่อสาร
ภายในองคกร กลับพบวามีปญหาดานการสื่อสารภายในองคกรเกิดขึ้นมากมาย ปญหาในองคกรมีหลายประการและเกิดจาก
ปจจัยตางๆ เชน รูปแบบของการสื่อสาร ปญหาที่เกิดจากปจจัยระดับบุคคล คือ ผูสงสารขาดความรูในเร่ืองท่ีกําลังจะสื่อสาร 
หรือมอีคติตอเรื่องที่ทําการสื่อสาร หรือตอผูรับสารที่ตนตองการจะสื่อ การสื่อสารกับผูรับสารที่มีระดับความรูตางกันไปจากผู
สงสาร การสื่อสารในองคกรที่ขาดชองทางการสงสารไปยังผูรับสาร ทําใหการรับสารไมทั่วถึง คลาดเคลื่อน กอใหเกิดความ
ผิดพลาดและเกิดความเขาใจผดิระหวางบุคลากรในองค ปญหาเหลานี้ลวนสงผลตอการสือ่สารภายในองคกรและหากองคกรไม
สามารถหาแนวทางแกไขปญหาการสื่อสารในองคกรได ก็จะเปนการยากท่ีองคกรจะสามารถขับเคลื่ อนไปในทิศทางตาม
นโยบายพันธุกิจและวิสัยทัศนท่ีวางไวจึงเปนเรื่องสําคัญ JKN Global Media (2556) 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน รูปแบบของการสื่อสารในองคกรถือเปนสวนสําคัญตอการทํางานของพนักงาน บริษัท 
เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด เปนอยางมาก ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญการสื่อสารภายในองคกร จึงสนใจศึกษารูปแบบการ
สื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด   

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 
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2.2 เพื่อศึกษาปจจัยในการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเค
เอ็น แชนเนล จํากัด 

2.3 เพื่อหารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด 

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 สถานที่ บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จํากัด  
3.2 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 9 เมษายน 2564 
3.3 ตัวแปรหรือประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรตน  คือ ปญหาและอุปสรรคการติดตอสื่อสาร

ภายในองคกร และปจจัยการติดตอสื่อสารภายในองคกร ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 

แชนเนล จํากัด ผูวิจัยไดใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับพนักงานในบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด จํานวน 10 ทาน โดยใชระยะเวลา 3 เดือน ระหวางกุมภาพันธ - เมษายน พ.ศ. 2564 

        4.1 ประชากรในการวิจัย กลุมเปาหมายประชากรผูใหขอมูลในการวิจัย คือ ผูบริหารและบุคลากรฝาย Channel 
ทั้งหมดจํานวน 10 ทาน โดยมีตําแหนง General Manager จํานวน 1 ทาน ตําแหนง Producer จํานวน 2 ทาน ตําแหนง 
Senior graphic designer จํานวน 1 ทาน ตําแหนง Graphic Designer จํานวน 2 ทาน ตําแหนง Editor/Cameraman 
จํานวน 3 ทาน ตําแหนง Motion Graphic จํานวน 1 ทาน    

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมีดังนี ้
    4.2.1 ประเภทเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยผูวิจัยไดสราง

แนวคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล โดยเปนแบบสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรฝาย Channel ในประเด็นเรื่อง 
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองคกร ปจจัยการสื่อสารไหนที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

4.2.2 ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 

      4.2.2.1 โทรศัพทมือถือ เพื่อใชในการบันทึกขอมูลการสนทนา ในระหวางการสัมภาษณรายบุคคล 
เนือ่งจากผูวิจัยไมสามารถจดบันทึกท้ังหมดได ภายในระยะเวลาในการสัมภาษณ และเพ่ือใหเก็บขอมูลเปนไปอยางราบรื่น ได
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

      4.2.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการจดบันทึก ไดแก สมุด ปากกา สําหรับบันทึกขอมูลที่มีความนาสนใจและเปน
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ่งท่ีไดรับจากการสัมภาษณ ซึ่งชวยในการบันทึกคําพูดที่สําคัญ สภาพแวดลอม 
บรรยากาศ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูใหขอมูล 

4.3 การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการสรางแนวคําภามที่ใชในการสัมภาษณ ตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามในการ

สัมภาษณ 
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดประเด็นหลักและประเด็นยอย เพื่อใหไดขอคําถามมีรายละเอียดที่

สอดคลองและครอบคลุมตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

3. นําขอคําถามที่สรางข้ึนเพื่อใชในการสัมภาษณ ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและนํามาปรับปรุงแกไข
4. นําขอคําถามที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปสัมภาษณกลุมตัวอยาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1533 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



4.4 การเก็บรวมรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยมีแหลงขอมูลปฐมภูมิ จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักโดยใชวิธีการ ไดแก 
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผูวิจัยทําการสัมภาษณโดยใชแนวคําถามแบบกึ่งโครงสราง ซึ่งไมได
กําหนดคําตอบไวตายตัว ใชคําถามปลายเปด เปนการใหผูใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ มีความยืดหยุนสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและความเหมาะสม สามารถแตกประเด็นคําถามที่นาสนใจเพิ่มเติมได เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตาม
วัตถุประสงคการวิจัยมากที่สุด ผูวิจัยทําการสัมภาษณดวยตนเองโดยใชวิธีการบันทึกเสียง และจดรายละเอียด เพื่อรวบรวม
ขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูล และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนแหลงขอมูลที่ไดจากการคนควาจากเอกสาร 
บทความทฤษฎีและงานวิจยัตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และศึกษาจากเอกสาร รายงานขององคกร 

4.5 การวิเคราะหขอมูล โดยการศึกษาจากเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณ โดยวิเคราะหขอมูลและบันทึก
ขอมูลอยางละเอียด แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดหมวดหมูแยกประเภท และวิเคราะหขอมูลตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อหาขอสรุปและอภิปรายผลขอมูลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบการ
พรรณนา  

5. ประโยชนที่จะไดรับ
5.1 ไดทราบปญหาและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด 

5.2 ไดปจจัยการติดตอสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด 

5.3 ไดรูปแบบการสื่อสารในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล 
จํากัด 

6. ผลการวิจัย/สรุปผลการวิจัย
  จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาหาขอมูล ทบทวนวรรณกรรมคนควาเอกสารทางวิชาการและแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมถึงเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ภายในองคกรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี ้       
  ตอนท่ี 1 ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเค
เอ็น แชนเนลจํากัด 

1.1 ระดับความรู ความเขาใจงานท่ีไมเทากัน 
               “ปญหาการสื่อสารท่ีเกิดขึ้นก็คือ คนที่สั่งงานเรา เวลาเขาไปรับงานมาจากคนระดับสูง พวกCEO อะไรอยางน้ี 
แลวมาสั่งเรา คนกลางที่ไปรับงานมา เขาไมเขาใจงานที่เราทํา แลวเวลามาสั่งงานเราตอ คือเราตองทําความเขาใจเอง ซึ่ง
บางครั้งทํางานแลวสงไป ก็ตองเอากลับมาแกไขอีก เพราะตอนที่เขามาสั่งงาน สั่งมาเราไมเขาใจ พอทําความเขาใจเองก็ผิด 
กลับตองมาเสียเวลาแกใหมอีก” (ผูใหขอมูลตําแหนง Graphic Designer) 
            “ปญหาที่เจอคือ สั่งงานไมรูเร่ือง ซับซอน แจงดีเทลงานไมละเอียดตั้งแตทีแรกพอทํางานไปแลวเราก็ตองมาแกไข
ใหมเพิ่มเติม หรือสั่งงานมาแลว แบบเวอรชั่นแรกไมใชเลย แตดวยความเรงรีบของงานก็อาจจะทําใหเร็วกลายเปนชา เราตอง
ทําใหมหมดแกไขใหมหมด” (ผูใหขอมูลตําแหนง Editor/Cameraman) 

1.2 การเงียบเฉย ไมมีการใหขอมูลยอนกลับ  
               “สื่อสารทางเดียว ไมมีการตอบกลับมาใดๆเลย มันทําใหเราไมรูวางานท่ีทําไปมันถูกหรือไม ควรตอบกลับมาวามัน
โอเคหรือมันยังไง ไมใชใหเรารอ งานที่รีบทําสงไปก็รีบไปเปลาๆ พอเราไมรีบก็หาวาเราทํางานชา แตเวลาสงงานไปก็ไมยอม
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ตอบกลับมาวามันยังไง ไมมาพูดคุยกัน งานก็ยังคาราคาซังเปนวางานยังไมสมบูรณอยูแบบน้ัน ซึ่งมันไมควรเปนแบบน้ี” (ผูให
ขอมูลตําแหนง Motion Graphic) 
               “พูดอะไรไปก็เทานั้น ถาไมคุยกันก็ไมเขาใจในงานท่ีตองทํา ถามอะไรไปก็ไมตอบ ถึงตอบก็ตอบแบบ ครึ่งๆ 
กลางๆ ซึ่งในการทํางานGraphic อยางเรามันตองคุยลายละเอียดกัน มันถึงจะไดงานตามท่ีตองการ ไมงั้นทําไป ก็ตองมาแก ซึ่ง
มันไมใชเรื่อง ไมใชแบบถามอะไรไปก็ไมไดสนใจอะไร พูดไปก็รับฟงจริงๆ ฟงอยางเดียว แตไมอยากจะตอบ” (ผูใหขอมูล
ตําแหนง Graphic Designer) 

1.3 ชองทางการสื่อสาร 
“ปญหาของชองทางการสื่อสาร คือเราสงสารผานชองทางไลน ไปใหพวกพนักงานตําแหนงตางๆแลว บางคน

มันก็เปดอาน บางคนมันก็ไมปดอาน ซึ่งก็ไมเขาใจวาทําไมไมอานไลนกัน ไมรูวาเปนเพราะปดการแจงรึปาว เลยทําใหไมรูทัน
ขาวสารที่สงไป ทําใหเกิดความลาชาในหลายๆอยาง คือชองทางที่จะทําใหรูเลยก็คงตองเดินไปบอก แตใหเดินไปบอกก็คงไม
ไหว แจงทางไลนมันสะดวกดี แตทุกฝายก็ตองติดตามดูตามชองทางที่ใชสงสารสงขอมูลตางๆเอา” (ผูใหขอมูลตําแหนง 
General Manager) 
                 “มันควรสื่อสารกันสองชองทางเปนอยางนอย เพราะตอนมีปญหา ชอบมาถกเถียงทีหลังวาไหนหลักฐานที่
สั่งงานมา พูดมาตอนไหน หรือบางคร้ังสั่งงานผานทางอีเมล พิมพรายละเอียดไปแลว บางทีอานแลวมันก็ไมเขาใจ อยากใหเปน
คําพูดมากวานาจะเขาใจไดดีกวาพิมพมา สวนท่ีพิมพควรเปนอะไรที่สําคัญก็พอบางทีมันยืดยาวไป อานมากๆก็งงเหมือนกัน” 

(ผูใหขอมูลตําแหนง Producer) 
1.4 ขอมลูที่มากเกนิไป 

                 “การสื่อสารท่ีมีขอมูลที่เยอะเกินไป มันสงผลทําใหเราสับสนวางานรายละเอียดแบบนี้มันสมบูรณรึยัง หรือบางที
สง Reference ใหเราดูเยอะมากจนแบบเราไมเขาใจวาตองการแบบไหน ทําไปโดยไมเขาใจก็ตองมาแกไขอีก” (ผูใหขอมูล
ตําแหนง Graphic Designer) 
                 “สวนใหญสั่งงานมาในไลน สงรายละเอียดมาซ้ําๆ เดิมๆ บอกรายละเอียดมาทีละเล็กละนอย มันหลายขอความ 
บางทีเราไมมีเวลามานั่งไลอาน ถาจะแจงรายละเอียดก็แจงมาในสวนที่มันสําคัญๆจริงมาเลยทีเดียว” (ผูใหขอมูลตําแหนง 
Editor/Cameraman) 

ตอนที่ 2 ปจจัยการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด  

2.1 ดานทัศนคติ  
                 “ตางคนตางความคิดอยูแลว การสื่อสารเรื่องงานไป ก็ไมรูวาตอตานมั้ย ถึงตอหนาจะเฉยๆใส ลับหลังเราก็ไมรูมี
หนาท่ีรับงานจากผูบริหารมาให มีหนาท่ีสงขาวสารขอมูลตอ ก็ทําแคในสวนน้ี ที่สั่งไปก็คือตองทําเพราะมันคือหนาท่ี จะคิดตาง
ยังไงก็คิดไป โดนสั่งมายังไงก็ตองตามน้ัน ตองแยกแยะ งานสวนงานถึงจะตอตานงานก็ตองทํา” (ผูใหขอมูลตําแหนง General 

Manager) 
                 “ทัศนคติถือเปนเรื่องที่คอนขางสงผลตอการทํางาน คอนขางมากเลยทีเดียว เพราะความคิดที่ไปกันคนละ
ทิศทางเนี่ย งานบางงานมันตองทําเช่ือมกัน มันเลยทําใหงานมันดําเนินไปดวยความยากลําบาก ไมเปนไปตามที่งานมันควร
ออกมาเปนในรูปแบบนี้ไมรับความคิดเห็นของกันและกันซึ่งยากที่งานจะออกมาดี” (ผูใหขอมูลตําแหนง Graphic Designer) 

2.2 ดานความเหล่ือมล้ํา 
                 “ความเหลื่อมล้ํา มันมีอยูแลวซึ่งมันก็สงผลตอการทํางานอยูไมนอย คือคนบางกลุมมันจะไดสิทธิพิเศษในการ
ทํางานบางอยาง ซึ่งเรารูสึกวามันไมควรจะมีแบบนี้ แตก็พูดอะไรไมได อยางตอนประชุม เราเสนอออกความคิดเห็นอะไรไป 
กลับไดแตคําโตแยง แตกลุมนั้นก็จะไดคําชม ชอบในแนวคิด ความคิดเห็นนั้น โดยไมมีคําโตแยง ซึ่งมันเห็นไดชัดเลยวามันเอน
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เอียง ไมรูวาเปนเพราะอายุงานที่มากกวาหรือยังไง แตก็คิดวามันไมใชอยู ดี ตองดูที่ผลงาน วามันเปนยังไง” (ผูใหขอมูล
ตําแหนง General Manager) 
 2.3 ดานการแบงพรรคแบงพวก 

   “เอาจริง ๆ แตละแผนกมันแบงกันอยูแลว อยากที่เห็นๆจะชวยเหลือแตเฉพาะแผนกตัวเอง คุยกันแคกับแผนก
ตัวเอง อยางงานบางงานมันตองผานแผนกนั้น คือคนจะไมชวยมันแบงแยกกันอยางนี้ งานท่ีเราทํามันก็ลําบากกวาจะเสร็จ มัน
เหนื่อยกับคน ควรแยกแยะ” (ผูใหขอมูลตําแหนง Editor/Cameraman) 

 “เปนปจจัยสําคัญเลยดีกวาการแบงพรรคแบงพวก คือถาในแผนกเดียวกันจะไมมีปญหามากนัก แตถาแผนก
อื่นก็แบบท่ีเห็น เขามาสั่งงานพูดๆแลวก็ไป ไมเปดใหเราถามเลยวาตองนี้มันยังไงอะไร เพราะไมสนใจอยูแลวเพราะโดนสั่งมา
วาใหมาสั่งงาน เขาใจไมเขาใจไมสนอยูแลว” (ผูใหขอมูลตําแหนง Senior graphic designer) 
 2.4 ดานการปดกั้นการส่ือสาร 

 “การปดกั้นการสื่อสาร เปนบางกรณีที่เราไมสามารถพูทุกเรื่องได เพราะบางครั้งมันเปนความตองการสวนตัว
ของเรา อยางเชน อยากไดเกาอี้ดีๆท่ีน่ังทํางานสบายๆ เราก็พูดไปไมได ไดแคบนในแผนก เราไมสามารถไปบอกเคาได เพราะ
เคาไมไดมีชองทางแนวน้ีใหพนักงาน” (ผูใหขอมูลตําแหนง Senior graphic designer) 

“การปดก้ันการสื่อสาร สงผลตอการทํางานมาก เพราะเวลาเราตองการจะแจงรายละเอียดในเน้ืองาน บางคร้ัง
แจงไปมันก็ตองผานฝายตางๆกอน ถึงจะถึงปลายทางท่ีเราตองการจะสง มันเลยเปนปญหา เพราะฝายตางๆไมสนใจงานเรา”
(ผูใหขอมูลตําแหนง Producer) 

ตอนที่ 3 รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด 

3.1 การส่ือสารภายในองคกรในลักษณะ การส่ือสารจากบนลงลาง การส่ือสารจากลางขึ้นบน การสื่อสารตาม
แนวนอน     
                 “รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร จะเปนการสื่อสารแบบบนลงลางเปนสวนใหญ leader นําโดยหัวหนางาน 
leader นําโดย CEO ลงมาตามหัวหนาแผนก เพื่อจายงายในการทํางาน แตวาเราก็ไมไดปดกั้นในลักษณะของการนําเสนอของ
พนักงาน ที่เปนระดับปฏิบัติงาน เราใหแนวคิด การนําเสนองาน แตเราก็ยังมีหัวหนาที่คอย leader นํา มันก็คือการสื่อสารจาก
บนลงลาง แตก็จะมีชองทางใหพนักงานระดับปฏิบัติงาน สามารถออกความเห็นได การสื่อสารตามแนวนอนซึ่งปกติอยูแลว
พนักงานมีการสื่อสารพูดคุยงานกันอยูแลว แตการสื่อสารจากบนลงลาง ก็ดูเปนกรณีไปวาเรื่องมันสําคัญแคไหนแตมันก็เปน
สวนนอย เพราะดวยระดับท่ีมันคอนขางตางกัน” (ผูใหขอมูลตําแหนง General Manager) 
                 “มีการใชทั้งหมด 3 รูปแบบ กอนเราจะทํางานช้ินนั้น คนขางบนที่สูงกวาเราตองสั่งลงมากอน แลวพอเราทํา
เสร็จแลว เราก็ตองสื่อสารใหเคาทราบวาเราทําเสร็จแลวในแบบน้ีถูกตองรึปาวหรือวาตองยังไงแบบไหน ในระดับเดียวกันเรา
ตองทํางานตอกันก็ตองคุยกันตลอดอยูแลว ถาไมสื่อสารกันงานก็จะไปคนละทิศคนละทาง” (ผูใหขอมูลตําแหนง Graphic 

Designer) 
3.2 การสื่อสารภายในองคกร แบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ 

                 “การสื่อสารในองคกรหลัก ๆ เลย จะเปนแบบทางการ แบบไมเปนทางการนอยมาก เพราะสงผลตอการทํางาน
มาก เลยจะเปนแบบทางการเปนหลกั คือการสั่งงานตอใหสั่งผานทางชองทางไลน สั่งผานการพูดคุยกัน ไมมีเปเปอร แตก็ถือวา
เปนการสื่อสารแบบเปนทางการ เพราะเราไมไดเรียนหนังสือ เราคือการทํางาน มันจะไมคอยมีแบบไมเปนทางการ แตเปน
ทางการในรูแบบไหนเทานั้นเอง เปนทางการในรูปแบบวาจา เปนทางการในรูปแบบไลน เปนทางการในรูปแบบอีเมล ถือวา
การสั่งงานท้ังหมดเปนทางการ เพราะมันใหประสิทธิภาพงานท่ีดีกวา” (ผูใหขอมูลตําแหนง General Manager) 
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     “เนนเปนการพูดคุยมากกวาพอคนท่ีเราคุยกับเคาที่แบบเปนกันเอง มันรูสึกวาเราคยุไดมากกวาการทํางานมัน
ลึกมากกวา กับคนท่ีมันมรีะยะหางเวลาคุยมันตองแบบเปนทางการมาก ๆ ซึ่งเปนเรื่องงานมันกด็”ี (ผูใหขอมูลตําแหนง 
Editor) 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ หรือแนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองคกร 
           “ไมจําเปนตองสงอีเมลก็ได การสื่อสารมันมีหลายรูปแบบ จะโทรคุย จะไลนมันก็ถือวาเปนการสื่อสาร ไมจําเปนตอง
ยึดติด แบบตองมีเปเปอรทุกอยาง อยากใหรูปแบบการสื่อสารในองคกรมันพัฒนาใหมันทันสมัยขึ้น เขาถึงยุคสมัยปจจุบัน” 
(ผูใหขอมูลตําแหนง General Manager) 
            “อยากใหมีแอพพลิเคช่ัน ที่มันเขาถึงไดงานสวนของในองคทั้งหมด ในการรับรูขาวสาร ในการแสดงตัวตนขาด ลา 
มา สาย สําหรับองคกรนี้ ท่ีกดปุบรูเลย สงไปถึงหัวหนาผูบริหารทีเดียวเลยจบ ไมตองมาน่ังเขียนเปเปอร ถาเปเปอรหายก็จบ” 
(ผูใหขอมูลตําแหนง Producer) 
            “อยากใหมีชองทางในการเสนอความตองการ แสดงความคิดเห็น ใหกับพวกพนักงานระดับปฏิบัติการ ใหสามารถ
สื่อสารไปไดบาง เปนชองทางผานชองทางไลนก็ได” (ผูใหขอมูลตําแหนง Editor/Cameraman) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
 ตอนที่ 1 ปญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท

เจเคเอ็น แชนเนลจํากัด 
1. ดานระดับความรู ความเขาใจงานที่ไมเทากัน การทํางานภายในองคกรประกอบดวย ระดับผูบริหาร และระดับ

ปฏิบัติการ มีความรูและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน ปญหาการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น แชนเนลจํากัดที่พบคือ พนักงานมีความรูที่ไมเทากัน ขาดความรูในการสื่อสาร ขาดความรู
ในงานที่ตางแผนก ตางตําแหนงกัน เรื่องความเขาใจงานในสวนที่เหมือนกัน หรือแคงานในสวนของตนเอง แตละแผนก มี
ความรู ความเขาใจงานท่ีไมเทากัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ (2559) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผล
ตอปญหาการสื่อสารในองคกร กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) พบวา ปญหาการสื่อสารใน
องคกรสวนมากพบเรื่องของความไมเขาใจที่ไมเทากัน การไมสื่อสารระหวางกัน ชองทางการสื่อสารที่ไมเพียงพอ  และการ
บิดเบือนของขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นในการสื่อสารภายในองคกร นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยที่สงผลตอปญหาการสื่อสารภายใน
องคกรนั้น เกิดจากปจจัยที่เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน เปนปญหาเร้ือรังสะสมที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปจจัยดานความเหลื่อม
ลาระหวางกัน ระบบอุปถัมภที่เกิดขึ้นภายในองคกร และยังพบวา ทัศนคติของบุคลากรในองคกร และการถูกปดกั้นการสื่อสาร
ของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญ 

2. ดานการเงียบเฉย ไมมีการใหขอมูลยอนกลับ การเงียบเฉย ไมมีการใหขอมูลยอนกลับ เปนปญหาตอการสื่อสารใน
องคกร และสงผลไปยังการปฏิบัติงาน ในการเงียบเฉยอาจเกิดจากพนักงานไมมีความรูในเร่ืองนั้น ๆ เมื่อไมเขาใจก็เลือกที่จะ
เงียบเฉย เพื่อไมใหเกิดปญหาการสื่อสารระหวางกัน การสื่อสารไปจึงไมมีการตอบกลับขอมูลใด ๆ กลับมา ซึ่งปญหานี้เปน
อุปสรรคในการสื่อสารตอกันที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ บุญมี (2557) ไดศึกษาการติดตอสื่อสารในองคกร 
กรณีศึกษาบริษัทซีเกทเทคโนโลยี จํากัด พบวา ปญหาการสื่อสารภายในองคกรของการเงียบเฉยไมคุยกัน ไมมีการตอบกลับ 
ทําใหการสื่อสารเกิดความไมเขาใจกัน มีความคิดเห็นไมตรงกัน ซึ่งเกิดจากการไมสื่อสารกันการเงียบเฉยไมพูดกัน สงผลให
องคกรเกิดปญหาในเรื่องตางๆตามมาอีกดวย 

3. ดานชองทางการสื่อสาร ปญหาอุปสรรคของชองทางการสื่อสาร ภายในองคกรไมมีการกําหนดชองทางการสื่อสาร
ที่แนนอน ชองทางการสื่อสารในองคกรมีหลายชองทาง คือ แอพพลิเคช่ันไลน อีเมล การโทร ชองทางการสื่อสารท่ีมีหลาย
ชองทางมากเกิน สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ที่ตองรับขอมูลในสวนงานผานชองทางตางๆ เกิดความสับสน 
เพราะในองคกรมีชองทางการสั่งงานที่ไมแนนอน ในบางคร้ังมีการเลือกใชชองทางที่ไมเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สุนทรีภรณ จันทรวิชชัย (2555) ที่ศึกษาปญหาและอุปสรรคทางการสื่อสารภายในองคกรที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 
พบวา ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารเปนประเด็นอุปสรรคกรสื่อสารที่กลุมตัวอยางคิดวาเปนปญหาคือขาวสารไดรับการ
บิดเบือนและชองทางการสื่อสารยาก 

4. ดานขอมูลที่มากเกินไป ปญหาขอมูลที่มากเกินไป กอใหเกิดการบิดเบือนของขอมูลขาวสารเปนปญหาที่สงผลตอ
การรับรูรับทราบในขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งขอมูลที่มากเกินไปมีทั้งผลดี และผลเสียตอประสทิธิภาพการทํางานของพนักงาน ใน
สวนของขอมูลที่มากเกินไปพนักงานบางกลุมมองวาเปนเรื่องที่ดีตองานท่ีไดรับมอบหมายเพราะงานตองการรายละเอียดที่มาก 
ผลเสียของขอมูลที่มากเกินไปกับพนักงานบางกลุม ทําใหเกิดความสับสน จนเกิดการผิดพลาดในการทํางาน  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญศรี ทับทิม (2557) ที่ศึกษาสภาพและปญหาการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ พบวา ปญหาการสื่อสารดานขอมูลที่มากเกินไป เกี่ยวกับการแจงขาวสาร รายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานไปยังผูรับ ทําใหผูรับเกิดการจําขอมูลทั้งหมดท่ีไดรับไมครบถวน และสงผลดีในสวนของฝายงานที่ตองการขอมูลที่
มาก เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพ 

ตอนท่ี 2 ปจจัยการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด 

1. ดานทัศนคติ ปจจัยการสื่อสารภายในองคกร มีในดานของทัศนคติ ที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน โดยในองคกรประกอบดวยพนักงานที่มีความหลากหลาย ประสบการณและความรู ความคิดเห็นที่แตกตางกัน เมื่อ
อยูรวมกัน ยอมเกิดความแตกตางในเร่ืองของทัศนคติของแตละบุคคล ในการสื่อสารในแตละครั้งท่ี เกิดขึ้น ผูสื่อสารยอมมี
ความรูสึก ความคิดของตนไปตามทัศนคติที่มีตอเรื่องราวนั้นๆ แตกตางกันไป สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตวีร เกษมศุข 

(2556) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พบวา 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล ไดแก ทัศนคติที่ดีตอคูสื่อสารและเรื่องที่จะสื่อสาร การมีทัศนคติที่ดีตอ
กันระหวางการสื่อสาร จะสงผลให การสื่อสาร การปฏิบัติงาน เกิดผลสําเร็จไปในทางท่ีดี เพราะเกิดความรูสึกดีและเปดรับ
ความคิดเห็นกันของกันและกัน 

2. ดานความเหลื่อมล้ํา ความเหลื่อมล้ํา ความไมเทาเทียมกัน ในเรื่องของ วัยอายุ ประสบการณทํางาน สิทธิพิเศษใน
การปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดความรูสึกไมดีตอกันและไมอยากสื่อสารกัน พอเกิดการไมสื่อสารกันเกิดขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงาน เกิดปญหาเพราะในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จไดเกิดจากการท่ีพนักงานบุคลากรในองคกร มีการ
สื่อสารเพ่ือที่จะแสดงความตองการตางๆออกไป  สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา กิตติวัฒนาชัย (2556) ศึกษาปจจัยที่
สงผลตอความสามารถในการส่ือสารของพนักงานบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการสื่อสารของพนักงาน มี 2 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย  ไดแก ประสบการณใน
การทํางาน อายุ และสัมพันธภาพระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา  

3. ดานการแบงพรรคแบงพวก ปจจัยการสื่อสารภายในองคกร ในสวนการแบงพรรคแบงพวก เปนสวนที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน พนักงานท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันจะใหความชวยเหลือ ดูแลกันเอื้อประโยชนตอกัน 
หากพนักงานอื่นที่ไมใชพรรคพวกของตนมักจะไมไดรับความสนใจ เห็นวาไมไดเอื้อประโยชนตอกัน ก็จะไมสื่อสารขอมูล 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศรัญญา พชิราปภาพัชร และ ทีปพิพัฒน สันตะวัน (2555)  เรื่อง แนวทางการจัดการความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษาใน อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค พบวา ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในองคกรที่สูงท่ีสุดไดแก การสื่อสาร
ถึงขอมูลไมชัดเจน การประพฤติปฏิบัติตน อยางไมเทาเทียมกัน การใหความชวยเหลือเฉพาะพวกพอง ซึ่งเปนขอขัดแยงสูง
ที่สุดและมีแนว ทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอไพศาล ีจังหวัดนครสวรรค โดย ผูบริหารควร
กําหนดใหทุกฝายสื่อสารโดยจัดทําเปนเอกสารเพ่ือใหการสื่อสารมีความชัดเจนมากขึ้น  ดานความสัมพันธ ควรสงเสริมใหทุก
ฝายปฏิบัติตอผูอื่นอยางเปนกลาง  
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4. ดานการถูกปดกั้นการสื่อสาร การถูกปดกั้นการสื่อสารภายในองคกร เปนสวนที่ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกลบ
ตอการสื่อสารภายในองคกร การถูกปดกั้นการสื่อสารนั้นสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความผิดพลาด 
ทํางานซ้ําซอนหลายคร้ัง การจะสื่อสารหรือรองทุกขในเร่ืองตางๆ ไมสามารถเปนไปไดตามความตองการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และการปดกั้นการสื่อสารทําใหพนักงานเลือกที่จะใหขอมูล ความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองที่อยากสื่อสารเทานั้น  
สอดคลองกับงานวิจัยของ แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ (2559) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอปญหาการสื่อสารใน องคกร 
กรณีศึกษา บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) พบวา ปญหาการสื่อสาร  ในองคกรสวนมากพบเร่ืองของ
ความไมเขาใจที่ไมเทากัน การไมสื่อสารระหวางกัน ชองทางการสื่อสารที่ ไมเพียงพอและการบิดเบือนของขอมูลขาวสารท่ี 
เกิดขึ้นในการสื่อสารภายในองคกร นอกจากนี้ยัง พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอปญหาการสื่อสารภายในองคกรน้ัน เกิดจากปจจัยที่
เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลานาน เปนปญหาเรื้อรัง สะสมท่ีเกิดขึ้น ไมวาจะเปน ปจจัยดานความเหลื่อมลา ระหวางกัน ระบบ
อุปถัมภที่เกิดขึ้นภายในองคกร และยังพบวาทัศนคติของบุคลากรในองคกรและการถูกปดกั้นการสื่อสารของบุคลากรเปน
ปจจัยสําคัญ  
  ตอนที่ 3 รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัทเจเคเอ็น 
แชนเนล จํากัด 

1. การส่ือสารภายในองคกรในลักษณะการส่ือสารจากบนลงลาง การสื่อสารจากลางขึ้นบน การสื่อสารตาม
แนวนอน รูปแบบการส่ือสารภายในองคกรเปนการส่ือสารที่เปนระบบ โดยสวนมากในองคกรจะใชรูปแบบการสื่อสาร ใน
ลักษณะจากบนลงลาง เปนการสื่อสารเพื่อแจงขาวสารท่ีสําคัญ คําสั่งการปฏิบัติงาน แจงขาว กฎระเบียบใหปฏิบัติตาม ลงมา
ตามลําดับข้ันตอน ลักษณะการสื่อสารจากลางขึ้นบนเปนการสื่อสารจากระดับปฏิบัติงานขึ้นไปสูระดับผูบริหาร  การสื่อสาร
ตามแนวนอนเปนการสื่อในบุคคลระดับเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย นวลแปน ( 2555) ไดศึกษาการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกร พบวา การติดตอจากผูบังคับบัญชาไปยังผูใตบังคับบัญชา สวนใหญสื่อสารจากบนลงลาง เปน
ลักษณะของการสั่งงาน บอกเปาหมายวัตถุประสงค การมอบหมายงาน รวมทั้งการประชุมก็เปนวาระท่ีดีตอกันได จากสื่อสาร
จากลางขึ้นบน เปนการสื่อสารจากระดับปฏิบัติงาน เปนลักษณะการใหขอมูลยอนกลับ และการสื่อสารในลักษณะแนวนอน 
เปนการสื่อสารในบุคคลที่อยูในระดับเดียวกัน ในปจจุบันการติดตอจากบนมาลางท่ีผูบริหารนิยมใชมากคือ การประชุมงาน  

2. รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ โดยสวนใหญจะเปนการสื่อสาร
แบบเปนทางการ เนื่องดวยความที่เปนองคกร การปฏิบัติงาน ตองมีคําสั่งที่เปนทางการ การสื่อสารแบบไมเปนทางการเปน
การสื่อสารเพียงลายละเอียดเล็ก ๆ นอย บางสวนเทานั้น การสื่อสารแบบเปนทางการสงผลดีตอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานมากกวาการสื่อสารแบบไมเปนทางการ เกิดความผิดพลาดนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา วิสุทธากร (2555) 

ที่ศึกษาเร่ือง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกรของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา พบวา การสื่อสารภายในองคกรมีการสื่อสารในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ มีการนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชโดยมีการเลือกใชและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ ควรมีแอพพลิเคชั่น ที่ทันสมัย ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สะดวกสบายเขาถึงงาย ใชงานงาย 
ที่เฉพาะในองคกร ในการรับรูขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ในการแสดงตัว การรายงานตัวมาทํางานไปถึงผูบริหารโดยตรง 
ยึดรูปแบบชองทางการสื่อสารเพียงชองทางเดียวท่ีเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดความสับสน 

8. ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเค

เอ็น แชนเนล จํากัด ในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อนําขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและปจจัยของการสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพ่ือมาปรับปรุงแกไข 
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2. การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเค
เอ็น แชนเนล จํากัด ในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพดีมาก
ขึ้น 

3. ผูวิจัยควรมีการศึกษาปญหาอุปสรรคและปจจัยการสือ่สารในองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน อยางเจาะลึกในแตละดาน 

4. ผูวิจัยควรมีการศึกษารูปแบบการสื่อสารในองคกรแผนกอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบและเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิม่มากยิ่งขึ้น 

9. กิตติกรรมประกาศ
               ผูจัดทําวิจัยเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทเจเค
เอ็นแชนเนล” ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. มาริษา สุจิตวนิช อาจารยประจําสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัย ที่ใหคําปรึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้ ทานมีคุณคาและคุณูปการตองานวิจัยครั้งน้ี
เปนอยางยิ่ง ขอขอบคุณบริษัทเจเคเอ็น แชนเนล จํากัด ที่ใหการสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพในคร้ังนี้ 
ขอขอบพระคุณผูบริหารและพนักงานทุกทานท่ีกรุณาใหการสัมภาษณเพื่อประกอบการวิจัยครั้งนี้ สุดทายผูวิจัยหวังวาผลของ
การวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทุกทาน 
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การพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล  
กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

นภสร พันธทิพยศักดิ์1,  และมาริษา สุจิตวนิช1*   
1สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

ผูรับผิดชอบบทความ: Voon58@hotmail.com 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องการพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. สภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 2. ปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ  3. แนว
ทางการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชการวิจัยครั้ง
นี้ เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1 อาจารย บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามการพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
ดานบุคคล ไมมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธโดยตรงทําใหการประชาสัมพันธขาดความรู  ความเขาใจ ดานเครื่องมือ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีเครื่องมือที่ลาสมัยและไมเพียงพอ เชน กลองบันทึกภาพ ไมคโครโฟน
ดานงบประมาณ งบประมาณดานการประชาสัมพันธ เครื่องมือ อุปกรณ และการดําเนินการประชาสัมพันธไมเพียงพอ 
2. ปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ดานการวางแผน การ
ดําเนินงานประชาสัมพันธในปจจุบัน ยังขาดการปฏิบัติงานและขาด การมีสวนรวม ไมเปดโอกาสใหบุคลากรรวมถึงนักศึกษา 
แสดงความคิดเห็นวางแผนการปฏิบัติงาน ดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธยังขาดการเผยแพรขอมูล 

ผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธดานสื่อออนไลน ดานบุคลากร บุคลากรยังขาดความรูความสามารถใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธไมตรงตามทักษะ 3. แนวทางการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดานการวางแผน จะตองใชกระบวนการการมีสวนรวม ในกระบวนการคิด การวางแผนงาน การ
ปฏิบัติงานกับบุคลากร นักศึกษาและหนวยงานภายนอก ดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสรางเครือขาย 

ความเช่ือมโยง ความสัมพันธที่ดีระหวางงานประชาสัมพันธกับบุคลากร นักศึกษา และหนวยงานภายนอก ดานบุคลากร 
พัฒนาและสนับสนุนโดยการจัดอบรมใหความรูสรางความเขาใจในดานการประชาสัมพันธ  ดานการประเมินผล ใชหลักการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง การวัดและประเมินผลท่ีมีมีประสิทธิภาพจะใหขอมูลท่ีถูกตอง เที่ยงตรง สําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปนขอมูลยอนกลับที่จะชวยติดตาม กํากับ ดูแล ความกาวหนาของการปฏิบัติกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง  
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Abstract 

A study on the development of public relations in the digital age: a case study of the Faculty 

of Agricultural Technology. Chiang Mai Rajabhat University aims to study 1. Public relations problems of 

the Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University 2. Public relations factors in the 

digital age Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University and 3. Public relations 

guidelines in the digital age of the Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat University The 

sample group used in this research He is a first year student, a teacher, a staff member in the Faculty of 

Agricultural Technology. Chiang Mai Rajabhat University, 30 people. Tools used in the research are: Public 

relations development questionnaire in the digital age Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai 

Rajabhat University Statistics used in data analysis is the mean and the standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1. Public relations problems of the Faculty of 

Agricultural Technology. Chiang Mai Rajabhat University. Personnel. There is no public relations officer 

directly, causing public relations lack of knowledge, understanding of tools. Faculty of Agricultural 

Technology Chiang Mai Rajabhat University has outdated and inadequate tools such as cameras. budget 

microphone The budget for public relations, tools, equipment and public relations operations is not 

enough. Communication for public relations Public relations work still lacks information dissemination 

through various media thoroughly, especially online media public relations. Personnel personnel still lack 

knowledge and ability to perform public relations activities that do not match their skills. 3. Public 

relations guidelines in the digital age of the Faculty of Agricultural Technology Chiang Mai Rajabhat 

University planning Participation process must be used. in the process of thinking, planning, working with 

personnel Students and external agencies Communication for public relations Organizing networking 

activities connection Good relationship between public relations work with personnel, students, and 

external agencies. Personnel development and support by organizing trainings to provide knowledge and 

understanding of public relations. evaluation aspect Use continuous evaluation principles. Effective 

measurements and assessments provide accurate, accurate information for effective operational decision-

making as feedback that will help to continuously monitor, monitor, and monitor progress of an activity. 

Keywords: Development, Public relations, the digital age 
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1. บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาเขามาและสังคม มีความกวางขวางทําใหการสื่อสารเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 

นอกจากน้ันยังมีจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน และมนุษยตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม การสื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญเพราะทุก
คนยังจําเปนตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือในการอยูรวมกันได (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2552: 5)  อีกทั้งเปนยุคสังคมแหงขอมูล
ขาวสารท่ีมีความรวดเร็วมากท่ีขอมูลตาง ๆ สามารถคนหาไดอยางสะดวกและเปนที่ยอมรับกันวาขอมูลเหลานั้น มีความจําเปน
อยางมากในการใชชีวิตประจําวันทําใหกระบวนการสื่อสาร ดวยความที่มีกระบวนการสงผานขอมูลและแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ
สรางความเขาใจอยางหลากหลายมากขึ้น สื่อสังคมออนไลนจึงถือเปนสื่อใหมที่สงผลตอพฤติกรรมการเปดรับขอมูลที่ตรงตาม
ความตองการของแตละคนไดมากที่สุด เนื่องจากตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไมวาจะเปนความแตกตางระหวาง
ประสบการณสารประโยชน ภูมิหลัง การศึกษาสภาพแวดลอม ความสามารถในการรับสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนทัศนคติ ซึ่ง
เปนตัวกําหนดทาทีของการรับและการตอบสนองตอขาวสารที่เปดรับ จากการสํารวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทย อางอิงวารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ความเจริญกาวหนาและการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารท่ีเติบโตอยางกาวกระโดด ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู "สังคมแหงดิจิทัล" ที่สงผลตอ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยท่ัวโลก ทั้งทางดานการติดตอสื่อสาร เชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธรวม
ไปถึงการดําเนินการทางธุรกิจคาขายที่ตองพึ่งพาการสื่อสารผาน "สื่อดิจิทัล" ซึ่งปจจุบันเขามามีอิทธิพลอยางรวดเร็วและขยาย
วงกวางขึ้นตลอดเวลา สวนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อแบบด่ังเดิมที่พูดคุยสนทนาแบบเห็น
หนาพบเจอกัน หรือเขียนจดหมายทางไปรษณีย รวมถึงการติดตามขาวสารตาง ๆ ผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ 
มาเปนการรับรูขอมูลขาวสารรวมถึงการติดตอสื่อสารกันผานทาง Facebook, Line, Twitter, YouTube, Instagram, 

Google+, we Chat รวมถึงสี่อดิจิทัลอื่น ๆ ที่เขามาตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดี กอใหเกิดใหเกิดสังคม
แหงโลกดิจิทัล ท่ีการสื่อสารไรพรมแดน มีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล การแลกเปลี่ยนประสบการณ แบงปนความรูเสนอ
ขอมูลขาวสาร หรือคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบายและประหยัดเวลา รวมทั้งคาใชจายที่นอยลง ทําใหเกิด
การแขงขันและการพัฒนาตัวของส่ีอดิจิทัลอยางมาก พรอมกับจํานวนประชากรโลกที่เขาใชงานสื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน (สพธอ.) เผยผลการสํารวจพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยป
2558โดยจําแนกตาม4เจนเนอเรช่ันคือ Gen X Gen Y Gen Z และ Baby Boomer ผลสํารวจช้ีชัดวา Gen Y (15-34 ป) 
และเพศที่ 3 ครองแชมปผูใชช่ัวโมงอินเทอรเน็ตสูงสุด พบวา จํานวนช่ัวโมงการใชงานอินเทอรเน็ตตอสัปดาหเพิ่มสูงขึ้นกวาผล
สํารวจในป 2557 โดยใชสมารทโฟนในการเขาถึงกวารอยละ 80 จากขอมูลการสํารวจทราบวาประเทศไทยมีอาการเสพติด
อินเทอรเน็ตกวา 78% ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย (ไทยรัฐออนไลน , 2558) และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (ETDA) แจงผลสํารวจพฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตในเมืองไทยวา ลาสุดคนไทยประมาณ 30% ใชงาน
อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เฉลี่ยสูงถึง 50.4 ช่ัวโมงตอสัปดาหในโซเชียลมีเดียหรือเครือขายสังคม
ออนไลน ประเภท เฟซบุก ไลน ทวิตเตอร หรือ อินสตาแกรม (ไทยรัฐออนไลน, 2558) และในปจจุบันผูใชผานสื่อดิจิทัลทั่วโลก
มีจํานวนมาก โดยมีแนวโนมที่จะมีการใชงานเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต  

ซึ่งจากการสํารวจขอมูลผูใชงานอินเทอรเน็ตทั่วโลก การประชาสัมพันธแปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ Public 

Relations โดยคําวา Public แปลเปนภาษาไทยคือ ประชา ซึ่งหมายถึง หมูคน และคําวา Relations แปลเปนภาษาไทยคือ 
สัมพันธ ซึ่งหมายถึง การผูกพัน ดังนั้น คําวาการประชาสัมพันธเมื่อแปลตามตัวอักษร ก็จะไดความหมายวา “การเกี่ยวของ
ผูกพันกับหมูคน” ผูบุกเบิกงานประชาสัมพันธ ใหความเห็นวาการประชาสัมพันธมีความหมาย 3 ประการ ดวยกัน คือ 1) 

เผยแพรช้ีแจงใหประชาชนทราบ 2) ชักชวนใหประชาชนมีสวนรวมดวย ตลอดจนเห็นดวยกับวัตถุประสงคและวิธีดําเนินงาน
ของสถาบัน 3) ประสานความคิดเห็นของกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของใหเขากับจุดมุงหมาย และวิธีการดําเนินงานของสถาบัน อีก
ทั้งการประชาสัมพันธ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแบบแผนและการกระทําที่ตอเนื่ อง ในอันที่จะสรางหรือยังใหเกิด
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ความสัมพันธอันดีกับกลุมประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ และใหความสนับสนุน
รวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้น ๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสมความมุงหมาย โดยมีประชามติเปนแนว
บรรทัดฐานสําคัญดวย นอกจากน้ี ยังมีสมาคม สถาบัน ตลอดจนนักวิชาการและผูเช่ียวชาญดานการประชาสัมพันธอีกเปน
จํานวนมากตางก็ใหความหมายและคําจํากัดความของการประชาสัมพันธไวอยางหลากหลาย ซึ่งสวนใหญจะมีความแตกตาง
กันในถอยคําและรายละเอียดปลีกยอย แตแนวความคิดและความหมายจะอยูในแนวเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นกลาวโดยสรุป การ
ประชาสัมพันธ คือ การเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ระหวางองคกรหรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ 
เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชนน่ันเอง สื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธสามารถแบงไดเปน2ประเภทคือ1.

สื่อประชาสัมพันธที่ควบคุมไดไดแก สื่อสิ่งพิมพ สื่อบุคคล สื่อโสตทัศน สื่อกิจกรรมตาง ๆ สื่อประชาสัมพันธที่ควบคุมไมได คือ 
สื่อมวลชน (อรุณรัตน ชินวรณ, 2553: 25)  

การประชาสัมพันธ หมายถึง ภารกิจในการบริหารจัดการและสรางความสัมพันธระหวางองคการกับกลุมประชาชน
เปาหมายขององคการ เพื่อใหองคการสามารถดํารงอยูในสังคมและดําเนินกิจกรรมตาง ๆไดอยางราบรื่น โดยอาศัย
กระบวนการการสื่อสารท่ีมีรปูแบบท่ีหลากหลาย เพื่อเผยแพรเรื่องราว กิจกรรม ภาพลักษณที่ดีขององคการไปสูกลุมประชาชน
เปาหมาย ชวยใหกลุมประชาชนเปาหมายบังเกิดความเขาใจ ยอมรับ และนิยมชมชอบองคการโดยมีลักษณะสําคัญคือ การ
ประชาสัมพันธเปนภาระหนาที่ในการบริหารจัดการ เพื่อสรางและธํารงรักษาและความสัมพันธอันดี ช่ือเสียง การยอมรับ การ
สนับสนุนระหวางองคการและกลุมประชาชนเปาหมาย โดยใชการสื่อสารแบบยุคลวิถีเปนเคร่ืองมือสําคัญการสื่อสารขอมูล 
และรวบรวมขอมูลจากประชาชน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผล และประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนการประชาสัมพันธมีบทบาทตอการเมืองการปกครองและการบริหารราชการในระบอบประชาธิปไตย มี
บทบาทตอการดํารงอยูและการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีบทบาทตอการประกอบธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพราะฉะน้ันการการศึกษาความหมาย หลักการสําคัญ ลักษณะสําคัญ ความสําคัญบทบาทของการประชาสัมพันธและ
วัตถุประสงคที่ชัดเจนในการดําเนินงานประชาสัมพันธจะชวยใหเชาใจธรรมชาติของการประชาสัมพันธไดดียิ่งขึ้นนอกจากน้ี
การศึกษาทฤษฎีทางดานการประชาสัมพันธ เชน ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ(Symbolic Interactionism) ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ทฤษฎีความขัดแยง (Conflict  Theory) ทฤษฎีเชิงโครงสรางและภาระหนาที่ 
(Structural-Functional Theory) ดังนั้น ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญสําหรับการสื่อสาร
ดานการประชาสัมพันธ สงผลใหผูรับสารเกิดความเขาใจท่ีตรงกันอีกทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็วของชองทางการสื่อสารท่ีเปน
ตัวกลางชวยนําสารจากผูสงสารหรือองคการไปถึงยังกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง ซึ่งเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
ทัศนคติ ในการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ จึงจําเปนจะตองเรียนรูถึงธรรมชาติและหนาที่ของสื่อแตละชนิด  
ซึ่งมีความแตกตางกันและเปนการยากท่ีจะเลือกใชสื่อประชาสัมพันธไดอยางถูกตองและไดผลตามท่ีตองการ สื่อประเภทใดมี
ประสิทธิผลตอการดําเนินงานประชาสัมพันธและเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด ความตองการรับสารจากสื่อของแตละบุคคล
แตกตางกันแลวแตความตองการ และเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชสื่อน้ัน ๆ จากแผนงานประชาสัมพันธดานการศึกษาของรัฐบาล
ที่มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสใหทั่วถึงคนทุกกลุม เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนและเปน
แรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองตอไป ซึ่งเปนไปตามแนวคิดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ซึ่งมุงพัฒนาคนใหมีโอกาส มีความเสมอภาคที่จะไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามศักยภาพอยางเต็มที่ 
ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และความสามารถ เพื่อใหเปนคนดี มีสุขภาพดี มีความสุขและคุณธรรม มีความรู
ความสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณคา เปนปจจัยช้ีขาดความสําเร็จของการพัฒนาสังคมและการพัฒนาในทุก ๆ เรื่อง จะ
เห็นไดวาการเผยแพรประชาสัมพันธใหเห็นถึงนโยบายของรัฐบาลสวนราชการ และองคกรตาง ๆ โดยใชสื่อประชาสัมพันธตาง 
ๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรภายในและภายนอกองคกร จึงมีความสําคัญย่ิงตอการดําเนินงานให บรรลุ
เปาหมาย สื่อสิ่งพิมพเปนสื่อมวลชนที่เกาแกที่สุดและเกิดกอนสื่อมวลชนอื่น ๆ เปนสื่อที่สําคัญอยางย่ิงในการชวยในการ
ติดตอสื่อสารในสังคมมนุษย ชวยใหมนุษยสามารถติดตอกันไดเปนจํานวนมาก แมปจจุบันสื่อสิ่งพิมพมีการพัฒนาและมีความ
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เจริญกาวหนาของอิเล็กทรอนิกส ดังเชน สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน แตสื่อสิ่งพิมพยังคงมีบทบาทอยูไมนอยใน
สังคมปญหาของวิจัย คือ ในปจจุบันยังมีการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึงและขาวสารตกหลนทําใหสารท่ีจะสื่อมีการ
คลาดเคลื่อน  
  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย             

   2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม       
  2.2 เพื่อศึกษาปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม 
  2.3 เพื่อหาแนวทางการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 

  การศึกษาน้ีเปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนวิธีคนหาความรูและความจริงโดยเนนที่ขอมูลเชิง
ตัวเลข และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 

  สถานท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  ระยะเวลา 7 ธันวาคม พ.ศ 2563- 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

4. ประโยชนที่ไดรับ  

  1. ไดทราบถึงสภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

 2. ไดปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  3. ไดแนวทางการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาแนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีบรรลุตามจุดประสงคตามที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดวิธีการวิจัยตามรายละเอียด ดังน้ี 

  5.1 วิธีการศึกษา งานวิจัยเร่ืองนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ สํารวจโดยใชแบบสอบถามในการตอบคําถามของวิจัย การ
คํานวณหาคา ใชโปรแกรมSPSS  

  5.2 ประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจัยนี้ ไดแก นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม จํานวน 103 คน และกลุมตัวอยาง นักศึกษา อาจารยและบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจํานวน 30 คน 

  5.3 เครื่องที่ใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อตอบคําถาม
วิจัย 

  5.4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของท่ี และการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม  เขียน
คําถามและนําไปจัดทําเปนแบบสอบถาม นํารูปแบบท่ีจัดทําแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกตองและ
ขอขอเสนอแนะและนําปรับปรุงแกไข 

 5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บขอมูล การนํามาตอบคําถามวิจัย ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามขึ้นเพื่อเปน
เครื่องมือในการวิจัย แลวแจกใหกับกลุมตัวอยาง 
  5.6 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม   
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6. ผลการวิจัย
ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 66.7 และเปนนักศึกษา

คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอาจารยรอยละ 20 บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการเกษตรรอยละ 20 และอ่ืน ๆ รอยละ 10 ผล
วิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอชองทางของการรับขอมูลขาวสารจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พบวา ชองทางของการรับขอมูลขาวสารจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอยูในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรก (Social Network) จากเฟซบุก (Facebook) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ผลวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธโดยรวม พบวาระดับความพึงพอใจตอการ
ประชาสัมพันธโดยรวมมาก โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดขอมูลขาวสารถูกตอง/เที่ยงตรง การประชาสัมพันธคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังขาดการเผยแพรขอมูล ผานสื่อตาง ๆ เนื่องจากงานประชาสัมพันธของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไมไดคํานึงถึงความสําคัญของการจัดทําสื่อเผยแพร และยังขาดการ
วางแผนดานการผลิตสื่อ ไมมีระบบในการดําเนินงานดานการเผยแพรขาวสาร จึงสงผลใหการรับรูขาวสารไมทั่วถึง เมื่อมี
กิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนผูเขารวม กิจกรรมมีนอย ทําใหไมเปนที่ยอมรับจากบุคลากร นักศึกษา และ
หนวยงานภายนอก ทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธดานการ สื่อสารไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการดําเนินงานดานการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ ใหเกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ ใหเปนกระบวนการท่ีจะทํา
ใหเกิดการเช่ือมโยง สานความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากรและองคกร ใหมีความคิด และมาตรฐานที่ตั้งอยูในวัตถุประสงค
เดียวกัน โดยพัฒนาและสรางชองทางการสื่อสารใหมีความหลากหลายพรอมท้ังสามารถใชสื่อในการประชาสัมพันธไดอยาง
ทั่วถึงสงผลใหการดําเนินงานดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธมีความเขมแข็ง ดานการเผยแพรขาวสาร ดานการใหความ
รวมมือ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอนท่ี 1 สภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1. ดานบุคคล ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไมมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธโดยตรงทํา

ใหการประชาสัมพันธขาดความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญการคิดสรางสรรคและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัล 

2. ดานเครื่องมือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีเครื่องมือที่ลาสมัยและไมเพียงพอ เชน
กลองบันทึกภาพ ไมคโครโฟน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยังคงใชสื่อแบบเดิมเปนเครื่องมือหลัก
และใชสื่อสังคมออนไลนอยางไมเปนทางการเปนชองทางในการประชาสัมพันธ ทําใหการประชาสัมพันธของทางคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความลาชา ไมตรงกลุมเปาหมายและไมมีความตอเนื่อง 

3. ดานงบประมาณ งบประมาณการประชาสัมพันธ เครื่องมือ อุปกรณ และการดําเนินการประชาสัมพันธไมเพียงพอ
ที่จะทําใหการดําเนินการประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา 

ตอนท่ี 2 ปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1. ดานการวางแผน จากผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานประชาสัมพันธในปจจุบัน ยังขาดการปฏิบัติงานและขาด

การมีสวนรวม ไมเปดโอกาสใหบุคลากรรวมถึงนักศึกษา และหนวยงานภายนอกรวมแสดงความคิดเห็นวางแผนการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากในการดําเนินงานประชาสัมพันธยังขาดแผนการมีสวนรวมในองคกร จึงทําใหการดําเนินงานเกิดปญหาในเรื่องความ 

ไมเขาใจ การคิดแตกตางกัน สงผลใหงานประชาสัมพันธมีการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกับนโยบายของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

2. ดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ จากผลการศึกษาพบวา งานประชาสัมพันธยังขาดการเผยแพรขอมูล ผาน
สื่อตางๆ อยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธดานสื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพมีนอย เนื่องจากงาน ประชาสัมพันธไม
คํานึงถึงความสําคัญของการจัดทําสื่อเผยแพร และยังขาดการวางแผนดานการผลิตสื่อ ไมมีระบบในการ ดําเนินงานดานการ
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เผยแพรขาวสาร จึงสงผลใหการรับรูขาวสารไมทั่วถึง เมื่อมีกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนผูเขารวม กิจกรรมมีนอย 

ทําใหไมเปนท่ียอมรับจากบุคลากร นักศึกษา และหนวยงานภายนอก ทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธดานการ สื่อสารไมมี
ประสิทธิภาพ 

3. ดานบุคลากร ผลจากการศึกษาพบวา บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการดําเนินงานประชาสัมพันธไมตรง
ตามทักษะ ประกอบกับงานประชาสัมพันธไมจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร จึงสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากร
เกิด ความลาชา และขาดประสิทธิภาพ  

ตอนท่ี 3 แนวทางการประชาสัมพันธยุคดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
1. ดานการวางแผน จะตองใชกระบวนการการมีสวนรวม ในกระบวนการคิด การวางแผนงาน การปฏิบัติงานกับ

บุคลากร นักศึกษาและหนวยงานภายนอก  

2. ดานการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสรางเครือขาย ความเช่ือมโยง ความสัมพันธที่ดีระหวาง
งานประชาสัมพันธกับบุคลากร นักศึกษา และหนวยงานภายนอก  

3. ดานบคุลากร พัฒนาและสนับสนุนโดยการจัดอบรมใหความรูสรางความเขาใจในดานการประชาสัมพันธ
4. ดานการประเมินผล ใชหลักการประเมินผลอยางตอเนื่อง การวัดและประเมินผลที่มีมีประสิทธิภาพจะใหขอมูลที่

ถูกตอง เที่ยงตรง สําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปนขอมูลยอนกลับที่จะชวยติดตาม  กํากับ ดูแล 

ความกาวหนาของการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนือ่ง 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1. ควรพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสาร เพราะในปจจุบันการสื่อสารในยุคดิจิทัล ควรมีการประชาสัมพันธทาง

โซเชียลเน็ตเวิรกใหมากขึ้น  
2. ควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีมีความทันสมัยและตามความตองการของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม   
1. สภาพปญหาการประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา ดานบุคคล

ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไมมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธโดยตรงทําใหการประชาสัมพันธขาด
ความรู ความเขาใจ ความเช่ียวชาญการคิดสรางสรรคและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล  ดานเครื่องมือ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีเคร่ืองมือที่ ลาสมัยและไมเพียงพอ เชน กลองบันทึกภาพ 
ไมคโครโฟน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมยังคงใชสื่อแบบเดิมเปนเครื่องมือหลังและใชสื่อสังคม
ออนไลนอยางไมเปนทางการเปนชองทางในการประชาสัมพันธ ทําใหการประชาสัมพันธของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีความลาชา ไมตรงกลุมเปาหมายและไมมีความตอเนื่อง  ดานงบประมาณ งบประมาณการ
ประชาสัมพันธ เครื่องมือ อุปกรณ และการดําเนินการประชาสัมพันธไมเพียงพอ ที่จะทําใหการดําเนินการประชาสัมพันธ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา สอดคลองกับงานวิจัย พลตรี ปณณทัต กาญจนะวสิต (2560) ไดศึกษา แนว
ทางการพัฒนาการประชาสัมพันธของกองทัพบกในยุค 4.0 ผลการวิจัยพบวา ในยุค 4.0 มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเขาสูยุคดิจิทัลอยางรวดเร็ว ทําใหการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ซึ่งสามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว
แบบ Real Time ตลอด 24 ช่ัวโมง กองทัพบกจึงตองพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ การบริหารจัดการ และจัดสรร  งบประมาณ
ดานการประชาสัมพันธใหเพียงพอตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในยุค 4.0 มาพัฒนารูปแบบ และวิธีการ
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ประชาสัมพันธของกองทัพบก ใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกตองตอเนื่องทันเวลา และทันสถานการณ ใหเกิดภาพลักษณที่ดี
แกกองทัพบก เพื่อใหประชาสัมพันธ มีความเช่ือถือ ศรัทธาและรวมมือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกตลอดไป  

2. ปจจัยการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา ดานการ
วางแผน การดําเนินงานประชาสัมพันธในปจจุบัน ยังขาดการปฏิบัติงานและขาดการมีสวนรวม ไมเปดโอกาสใหบุคลากร
รวมถึงนักศึกษา และหนวยงานภายนอกรวมแสดงความคิดเห็นวางแผนการปฏิบัติงาน  เนื่องจากในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธยังขาดแผนการมีสวนรวมในองคกร จึงทําใหการดําเนินงานเกิดปญหาในเรื่องความ ไมเขาใจ การคิดแตกตางกัน 

สงผลใหงานประชาสัมพันธมีการดําเนินงานท่ีไมสอดคลองกับนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ดานการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธยังขาดการเผยแพรขอมูล ผานสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง 
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธดานสื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพมีนอย เนื่องจากงานประชาสัมพันธไมคํานึงถึงความสําคัญของ
การจัดทําสือ่เผยแพร และยังขาดการวางแผนดานการผลิตสื่อ ไมมีระบบในการดําาเนินงานดานการเผยแพรขาวสาร จึงสงผล
ใหการรับรูขาวสารไมทั่วถึง เมื่อมีกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมมีนอย ทําใหไมเปนที่ยอมรับจาก
บุคลากร นักศึกษา และหนวยงานภายนอก ทําใหการดําเนินงานประชาสัมพันธดานการสือ่สารไมมปีระสิทธิภาพ ดานบุคลากร 
บุคลากรยังขาดความรูความสามารถในการดําเนินงานประชาสัมพันธไมตรง  ตามทักษะประกอบกับงานประชาสัมพันธไม
จัดทําาแผนกลยุทธในการพัฒนาบุคลากรจึงสงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิด  ความลาชา และขาดประสิทธิภาพ
สอดคลองกับงานวิจัย อลิสา มะเซ็ง (2557) ไดศึกษาเร่ืองแนวทางพัฒนางานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร พบวา สภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีการปฏิบัติงานดานบุคลากรมากกวาดานอื่น รองลงมาคือดานการสื่อสาร เพื่อการ
ประชาสัมพันธ ดานการวางแผน และดานการประเมินผล ตามลําดับ  

3. แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา ดานการ
วางแผน จะตองใชกระบวนการการมีสวนรวม ในกระบวนการคิด การวางแผนงาน การปฏิบัติงานกับบุคลากร นักศึกษาและ
หนวยงานภายนอก ดานการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสรางเครือขาย ความเช่ือมโยง ความสัมพันธที่ดี
ระหวางงานประชาสัมพันธกับบุคลากร นักศึกษา และหนวยงานภายนอก ดานบคุลากร พัฒนาและสนับสนุนโดยการจัดอบรม
ใหความรูสรางความเขาใจในดานการประชาสัมพันธ และดานการประเมินผล ใชหลักการประเมินผลอยางตอเนื่อง การวัดและ
ประเมินผลท่ีมีมีประสิทธิภาพจะใหขอมูลที่ถูกตอง เที่ยงตรง สําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเปน
ขอมูลยอนกลับท่ีจะชวยติดตาม กํากับ ดูแล ความกาวหนาของการปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
เพียงกมล เกิดสมศรี และปรีชา พันธุแนน (2563) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธการสื่อสารการประชาสัมพันธผาน
สื่อสังคมออนไลนของ “ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจทองถิ่น” ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ประเด็นแรกการประชาสัมพันธ ผาน
สื่อสังคมออนไลนของ “ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจทองถิ่น” ประเทศไทย ที่ขาดความชัดเจนในดานวัตถุประสงคของการที่ไมตรง
กับเครื่องมือท่ีนํามาใชในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน วัตถุประสงคที่ไมตรงกับกลุมเปาหมาย 
วิธีการเลือกในการใชสื่อท่ีไมมีความเหมาะกับชวงเวลาหรือโอกาสท่ี ความเหมาะสมดานการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
จึงทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ ประเด็นที่สองเปนเรื่องอุปสรรคของดานการสื่อสารการประชาสัมพันธผานสื่อ
สังคมออนไลนของ “ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจทองถิ่น” ประเทศไทยไมมีความชัดเจนในดานเน้ือหาการสื่อสารที่ผูสงสารเนื้อหาท่ี
ไมตรงกับ กลุมเปาหมายที่สื่อไมตรงกับสิ่งท่ีผูรับสารตองการทําใหเกิดผลกระทบดานการสื่อสารที่ไมสามารถสื่อสารตรง ตาม
ความตองการของกลุมเปาหมายไมสามารถท่ีจะเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางประชาชนกับ “ตลาดชุมชน เพื่อธุรกิจทองถิ่น” 

ประเทศไทย ภายใตช่ือ “ตลาดตองชม” กรมการคาภายในกระทรวงพาณิชยเมื่อหมด กิจกรรมหรือโครงการฯ ขาดการสื่อสาร
การประชาสัมพันธบนสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปน Facebook YouTube LINE Instagram และ Twitter ปฏิสัมพันธดานการ
สื่อสารจะหายไปในทันทีทําใหเปนอุปสรรคของดานการ สื่อสารการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลนของ “ตลาดชุมชน
เพื่อธุรกิจทองถ่ิน” ประเทศไทย ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมควรพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสาร เพราะในปจจุบันการสื่อสารในยุค
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ดิจิทัล ควรมีการประชาสัมพันธทางโซเชียลเน็ตเวิรกมากขึ้น มีเนื้อหาที่สามารถสรางแรงจูงใจ หรือสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  และควรจัดทําสื่อประชาสัมพันธที่มีความ
ทันสมัยและตามความตองการของนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

8. ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเปนประโยชนอยางจริงจังจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูศึกษาจึงไดใหขอเสนอแนะสําหรับผูที่มีความสนใจงาน

ประชาสัมพันธ เพื่อใหสาธารณะชนไดรับรูและสรางความพอใจองคกร หรือเพื่อแจงใหทราบในกิจกรรมตาง ๆ ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะโดยแบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. ขอเสนอแนะและองคความรูใหมดานหลักวิธีการประชาสัมพันธ การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ การ
บอกกลาวช้ีแจงหรือเผยแพรใหทราบนี้ คือ การบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนทราบถึง  1. นโยบาย 2. วัตถุประสงค 3. การ
ดําเนินงาน 4. ผลงาน บริการ และกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนขาวคราวความเคลื่อนไหวขององคการสถาบันใหประชาชน และ
กลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของไดทราบและรูเห็นถึงสิ่งดังกลาว ซึ่งนับเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในองคการสถาบัน ทําให
สถาบันเปนที่รูจัก เขาใจ และเลื่อมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกท่ีเปนไปในทางที่ดีตอองคการสถาบัน  

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศกึษาหลักการสื่อสารในการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล
2.2 ศึกษาการประชาสัมพันธท่ีสามารถสรางความประทับใจและเกิดผลตอบรับที่ดี

9. กิตติกรรมประกาศ
               ผูจัดทําวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม” ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. มาริษา สุจิตวนิช อาจารยประจําสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม อาจารยที่ปรึกษาในการทําวิจัย ที่ใหคําปรึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้ ทานมีคุณคาและคุณูปการตองานวิจัยครั้งน้ี
เปนอยางยิ่ง ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ใหการสนับสนุนการวิจัย รวมท้ังการฝก
ประสบการณวิชาชีพในคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณผูบริหาร อาจารย นักศึกษาและเจาหนาที่ทุกทาน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
เพื่อประกอบการวิจัยครั้งนี ้สุดทายผูวิจัยหวงัวาผลของการวิจัยชิ้นน้ีจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจทุกทาน 
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ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ 

เพลงประพันธ์  ภิรมย์เพิ่ม1* และ กฤติยา รุจิโชค1 

1สาขาวิชานิเทศศาสตร์(ประชาสมัพันธ์) คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ผู้รับผิดชอบบทความ : aphisitmidnight@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง "ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตโฆษณาที่มีคุณภาพ" เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานโฆษณา ตลอดจนเทคนิคใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่องค์กรผู้ผลิตงาน
โฆษณา 

จากการวิจัยพบว่าในบริบทของวงการโฆษณาของไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนั้น ความคิดสร้างสรรค์
มีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตงานโฆษณา โดยบทบาทหน้าที่หลักคือการตอบโจทย์และแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน นอกจากความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทสำคัญ ในการรักษาความสมดุล
ระหว่างความต้องการทางการตลาดกับความงามเชิงศิลปะในการผลิตด้วยสำหรับเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
ทีมผู้ผลิตนั้นพบว่าทีมงานผู้ผลิตโฆษณาต้องมีเทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น รับชมงานโฆษณาทั้งไทย
และต่างประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยพบว่าเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นล้วนเป็นไปเพื่อการแสวงหา
ข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานโฆษณานั้นมีทั้งปัจจัยส่วนบคุคล
และปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ซึ ่งสามารถส่งผลได้ทั้งเชิงบวกและลบต่อความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้นผู้ผลิตต้องการให้องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจัง ซึ่งผู้วิจัยพบว่าเรทติ้งของโฆษณานั้นอาจจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะยืนยันความสำเร็จของการมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการ ผลิตงานโฆษณา แต่ความคิดสร้างสรรค์คือพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของวงการ
อุตสาหกรรมโฆษณาทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

คำสำคัญ : โฆษณา,ความคิดสร้างสรรค์,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้ควบคุมการผลิต,ผู้สร้างสรรค์รายการ 
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Abstract 
 Research study "Creativity with producing quality advertisements" is a qualitative research.  The 

aim is to study the roles, functions and factors that influence the application of creativity in advertising 
production. As well as techniques for developing creativity of the manufacturer and the development of 
creativity to the maximum benefit to advertising production organizations 

 The research  found that in the context of the current Thai advertising industry, there is intense 
competition.  Creativity plays a key role in every stage of the advertising production process.  The main role 
is to answer and solve operational problems in order to achieve objectives in each step.  Creativity also 
plays an important role.  In order to balance marketing needs with artistic aesthetics in production as well, 
for the creative development techniques of the production team, it is found that the advertising production 
team must have a variety of creative development techniques.  For example, watching advertising work 
both in Thailand and abroad Tourism, etc. The researcher found that techniques for developing creativity 
are all for information seeking.  Knowledge and experience factors that influence creativity in advertising 
production are both personal and environmental factors.  It can have both positive and negative effects on 
creativity.  For the development of creativity in the best interest of the organization, the manufacturer 
wants the organization to take the creative potential of employees seriously.  The research found that ad 
ratings may not be the result of the success of being creative in advertising production, but creativity is the 
power to drive and enhance the potential of the advertising industry, enabling it to compete with 
international standard. 
Keywords: Advertising, Creativity, Producer, Producer, Producer 

บทนำ 

ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถของมนุษย์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาชีวิต การพัฒนาของโลกนับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นล้วนขับเคลื่อนด้วยนักคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์สังคมและประเทศหากสังคมหรือประเทศชาติใดสามารถ
ดึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองออกมาได้มากยิ ่งจะทำให้ชาติบ้านเมืองนั ้นเกิดการพัฒนา ดังเช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น นั้น มักจะมีประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ประชาชนมี
ความคิดแปลกใหม่สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นวงการเทคโนโลยี วงการธุรกิจ ตลอดจน
การสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ 
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ในวงการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์นั้นมักจะมีการพูดถึงหรือกล่าวถึงเสมอว่าการทำงานที่ออกสู่สายตา
ประชาชนนั้นจะต้องเป็นผลงานที่มี ความคิดสร้างสรรค์ เสมือนกับว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นแก่นหลักสำคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอโดยเฉพาะการผลิตโฆษณานั้นมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ใน
บริบทของการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้วิเคราะหไ์ว้
ว่า การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล จะเป็นปัจจัยหลักในการช่วยผลักดันให้ตลาดการผลิตรายการโฆษณาในประเ ทศไทย
เติบโตและมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยมีการคาดหวังว่าการผลิตรายการโฆษณาในแต่ล่ะปีจะมีมูลค่าสูงเติบโตร้อยล่ะ 14 -16 
ที่คาดว่าจะมีมูลค่าอยู่ท่ี 28,780 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลจะ
ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจทั้งในด้านผู้ผลิตรายการโฆษณา เนื่องจากมีช่องทางการออกอากาศมากขึ้นก็ต้องมีโฆษณาที่มากขึ้น
เช่นกัน ซึ่งนอกจากทีวีดิจิทัลแล้วยังมีการเติบโตของสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเที่ยมและโซเชียลมีเดียอีกมากมายซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ผลิตรายการโฆษณาทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่สามารถผลิตโฆษณาป้อนเข้าสู่ช่องทางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย 

ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจยิ่งหากจะกล่าวว่าบริษัทโฆษณาที่สามารถเดินต่อไปได้คือบริษัทท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
thinking) เป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันทางธุรกิจการผลิตโฆษณาเพราะรับรู้กันโดยทั่วไปว่าความคดิสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) นั้นเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการทำงานในวงการโฆษณา 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศกึษาวิจัยเรือ่ง "ความคิดสร้างสรรค์กับการผลติโฆษณา" ซึ่งจะเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณาโดยมุ่งศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณา ตลอดจนเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กรผู้ผลิตโฆษณา ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์การผลิตโฆษณาในการขับคลื่อนอุดสาหกรรมสื่อโฆษณาต่อไปโดยการกระตุ้นให้ทั้งแวดวงวิชาการและ
วิชาชีพได้หันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรคอ์ย่างจริงจัง โดยสำหรับแวดวงการวิชาการนั้นการผูว้ิจัยหวังวา่
งานวิจัยนี้จะช่วยฉายภาพความสำคัญและเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณา
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้แวดวงวิชาการด้านนิเทศศาสตร์หันมาให้ความสนใจและพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตโฆษณาเพื่อเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาซึ่งถือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรในสายการผลิตโฆษณาต่อไปในอนาคตได้ 
สำหรับวงการวิชาชีพน้ัน ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของผู้ผลิตโฆษณาได้ 
อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์หรือนายสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรขององค์กร ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเนื้อหาและการ
นำเสนอตัวโฆษณาให้เหมาะสมกับสังคมไทยและช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมโฆษณาของไทยต่อไปด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตโฆษณา
2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตโฆษณา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณา

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาแบบมุ่งหาคำอธิบาย (Explanator) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล (informant) คือบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตโฆษณาของบริษัท ดิ โอลี่ ฟิล์ม จำกัด ได้แก่ 
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Executive produce, producer และ creative ที่มีผลงานโฆษณาออกอากาศมามากมาย และยังคงประกอบอาชีพเป็น 
Executive Producer หรือ Producer หรือ Creative ผลิตโฆษณาจนปัจจุบัน (พ.ศ.2564) 

สถานที่ : บริษัท ดิ โอลี่ ฟิล์ม จำกัด ที่ตั ้ง 75/1 ซอย บรมราชชนนี 5 แยก 3 แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700  

ระยะเวลา : 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยบุคลากรในตำแหน่ง Executive Producer , Producer และ Creative ตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี ้ ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกมีการใช้กรอบคำถามและการสัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกัน โดยแยกเป็นกลุ่มคำถามสำหรับผู้บริหาร 
(Executive Producer) และคำถามสำหรับทีมผลิต (Producer และ Creative) และสุดท้ายเก็บรวบรวมเอกสาร บทความ 
บทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตโฆษณา ประเด็นความคิดสร้างสรรค์และการผลิตโฆษณา และรับชมโฆษณาที่เป็นผลงานการ
ผลิตของผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ให้ข ้อมูล (Key Informants) ในงานวิจ ัยนี ้ค ือบุคลากรในตำแหน่ง Executive Producer, Producer และ 

Creative ซึ่งเป็นตำแหน่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์งานการผลิตงานโฆษณาอีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
กับการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบการผลิตโฆษณาด้วย โดยทุกท่านจะต้องมีประสบการณ์มาในตำแหน่งนั้น ๆ มาแล้วไม่
ต่ำกว่า 2 ปี 

ปัจจัยที่มอีิทธิพล 

ความคิดสร้างสรรค์ 

ในการผลิตโฆษณา 

แนวทางในการส่งเสริม

และพฒันาความคิด

สรา้งสรรค ์

ความหมายและ 

ความสำคัญ 

ของความคิดสร้างสรรค์ 

บทบาทความคิด 

สร้างสรรค์ 

ในการผลิตโฆษณา

ขั้นตอนก่อนการผลิต 

Pre Production

ขั้นตอนการผลิต 

Production

ขั้นตอนหลังการผลิต 

Post Production 

งานโฆษณา 

ที่มีคุณภาพ 
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ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ประกอบตัวย 
- Executive Producer หรือเทียบเท่า จำนวน 1 คน 
- Producer จำนวน 2 คน 
- Creative จำนวน 1 คน  

เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นคำถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อตอบคำถามวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์ตีความแบบอุปนัย (Induction) โดยนำข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกมาวิเคราะห ์และมกีาร

วิเคราะห์ข้อมูลในระดับข้อมูลทุติยภูมิจกการอ่านบทสัมภาษณ์หรือบทความ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความคิด 
สร้างสรรค์กับการผลิตโฆษณาโดยมีกรอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ได้แก่ 

1. บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตโฆษณา
2. เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตโฆษณา
3. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณา

คำถามสำหรับ Producer และ Creative 

- ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ในบริบท 

ของการผลิตโฆษณา คืออะไร 

- ความคิดสร้างสรรคม์ีความความสำคัญอย่างไร

ในการผลิตโฆษณา 

- ม ี เทคน ิคว ิ ธ ีการในการพ ัฒนาความคิด

สร้างสรรค์สู่กระบวนการผลิตโฆษณาอย่างไร 

- ทางสถานีมีนโนบาย หรือ กลวิธีการในการ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานผู้ผลิต

โฆษณาอย่างไร 

- Creative และท ีมงานผ ู ้ ผล ิตสามารถดึ ง

ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ใช้ได้อย่าง

เต็มที่หรือไม่อย่างไร 

- อุปสรรคปัญหา / ข้อจำกัดในการพัฒนา 

ความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิตโฆษณา

คำถามสำหรับ Executive Producer 

- ความหมายของความคดิสรา้งสรรค์ในบริบท

ของการผลิตโฆษณา คืออะไร

- ความคิดสร้างสรรค์มีความความสำคัญอย่างไร

ในการผลติโฆษณา

- การใช้ความคิดสร้างสรรค์ถูกนำมาใช้อย่างไร

ในกระบวนการผลิตโฆษณา

- อุปสรรคปญัหาในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรคส์ู่การผลิตโฆษณาคืออะไร

- สถานี / ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมและ

ให้ความสำคญักับเรื่องความคิดสรา้งสรรค์ใน

การผลิตโฆษณาอย่างไร

รวบรวมข้อมูลสู่การวิเคราะห์และสรุปผล 
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์งานวิจัยพบผลของการวิจัยว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์นั้น 

เป็นลักษณะของความคิดที่แทรกอยู่ในทุกขั้นตอนในการผลิตโฆษณามีบทบาททั้งเป็นความคิดที่ช่วยทำให้โฆษณาที่มีความ
น่าสนใจ สนุกสนาน น่าติดตามชม รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังแสดงบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหา คลี่คลายปัญหาในการ
ทำงาน ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทส่งเสริมประโยชน์และคุณค่าของโฆษณาต่อสังคมและผู้ชมอีกด้วย ทั้งนี้ก่อน
จะเข้าใจถึงบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณาได้นั้นจำเป็นต้องเข้าใจถึงความคิดและมุมมองของผู้ผลิตโฆษณา
ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์เสียก่อนว่า ผู้ผลิตมีมุมมองต่อความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตโฆษณา
อย่างไร โดยมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหลักท้ัง Executive Producer , Producer และ Creative นั้นสรุปได้ว่าความคิดสรา้งสรรค์
ในโฆษณาคือ ความแปลกใหม่ โดยความแปลกใหม่ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่คือความแตกต่างท่ีแตกต่าง ต่อยอด
ไปจากโฆษณาแบบเดิมที่มีอยู่นั้นเอง และในแง่เนื้อหานั้นต้องมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้ชมด้วย นั้นคือถูกใจและได้ประโยชน์ 

  ในประเด็นความแปลกใหม่ของความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณานั้นไม่จำเป็นจะต้องจะต้องเป็น
ความคิดริเริ่มชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่แท้จริงแล้วการคิดต่อยอด หรือการคิดให้แปลก แตกต่างจากของเดิม ๆ หรือ
โฆษณาที่มีอยู่เดิม อาจเกิดจากการผสมผสาน และจับแพะชนแกะ หรือการต่อยอดจากของเดิมนั้นเอง ดังสะท้อนได้จากการให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เช่น คณุฐิติพล ปานเชือ้ (Executive Producer บริษัท ดิ โอลี่ ฟิล์ม จำกัด) ที่กล่าวว่า ที่มักได้
ยินบ่อย ๆ ว่าความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นความคิด original ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั้น ตนคิดว่าไมจ่ริง 
เพราะที่จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์ คือการต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่  มุมมองหนึ่งคือมักได้ยินบ่อย ๆ ว่าความคิดสร้างสรรค์
คือความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นความคิด original ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน คิดว่าไม่จริง เพราะที่จริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ มัน
คือการ ต่อยอด เช่น โฆษณา ก็มีโฆษณาประเภทต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้อยู่ก่อนแล้ว แต่จะต้องหาจุดดีจุดเด่น
ของโฆษณานั้น ๆ มาต่อยอดความสำเร็จให้มากยิ่งขึ้นไปอีก  

ในเรื่องของเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตโฆษณา จากการศึกษาพบว่าผู้ผลิตโฆษณาต่าง
ลงความเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาให้เกิดขึ้นได้โดยอาศัยเทคนิควิธีการหลากหลายดังเทคนิค ได้แก่ การฟัง
เพลง ฟังรายการ การพูดคุยกับผู้รู้หรือแม้แต่ทีมงาน หัวหน้า เพื่อนฝูงที่ทำให้ได้ความรู้ ความคิดใหม่ ๆ ส่วนการอ่านนั้นก็เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า การอ่านนั้นเปรียบเสมือนประตูสู่โลกกว้าง และการคิดตาม คิดประยุกต์สิ่งที่รู้ สิ่งที่เห็นมาช่วยกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้จึงช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้และยังเป็นการได้รับข้อมูลที่เป็นพื้น
สำคัญในการต่อยอดออกไปเป็นความคิดสร้างสรรค์ และเป็นไอเดียที่แตกต่างข้ึนมาได้ หรืออีกประการคือการรับชมภาพยนตร์
และรายการทีวีทั้งไทยและต่างประเทศเป็นประจำเพื่อนำมาประยุกต์ต่อยอดใช้ในการผลิตรายการใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น  , การ
เปลี่ยนบรรยากาศสถานท่ีทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ นอกจากน้ีการมองไปสู่
อนาคตก็เป็นอีกเทคนิคสำคัญเพราะจะเป็นการกระตุ้นแรงบรรดาลใจและเป็นการกระตุ้นจินตนาการในการสรา้งสรรค์งานให้มี
ความแปลกใหม่ขึ้นมาได้ นอกจากน้ีแล้วทีมงานผู้ผลิตยังกล่าวว่าการจดบันทึกและการทำ Mind mapping ก็ถือเป็นเทคนิคที่
ช่วยทำให้การคิดเป็นระบบขึ้นซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเช่นกัน 

ประเด็นสุดท้ายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลกับ
ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีความหลากหลายโดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวบและนำเสนอโดบแบ่งเป็นปัจจัย 2 ประเภทคือ ปัจจัย
ภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในหมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งในแง่สภาพร่างกายและจิตใจ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจน 
ประสบการณ์ความเคยชิน เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก หมายถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง  ๆในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับการเมือง การแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ เวลา บรรยากาศในการทำงานกับ
ทีมงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น 
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ปัจจัยภายใน : ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ลักษณะนิสัยและทัศนคติ ประสบการณ์ ความเคยชิน ตลอดจน
สภาพรา่งกายของ ตัวทีมงานผู้ผลติเอง ลักษณะนสิัยและทัศนคติของตนเองจึงกล่าวได้ว่าการมีประสบการณ์ในการทำงานมาก 
ๆ ก็ไมไ่ด้หมายความว่าจะดีทีสุ่ดเสมอไปสำหรับการให้โอกาสความคิดสร้างสรรค์ได้ทำงาน หากแต่อยู่ที่การต่อยอด
ประสบการณ์และยังคงต้องทดลองหาสิ่งที่ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

ปัจจัยภายนอก : ปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อม นั้นยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น งบประมาณ , เวลา , การให้โอกาสและรับฟังความคิดเห็น , วัฒนธรรมขององค์กร 
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค , สถานการณ์ทางการเมือง , จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นต้น 

สรุป พบว่าแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิตโฆษณามีลักษณะที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งนี้ควรเป็นไปเพื่อการพัฒนาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กรการผลิตโฆษณาไม่
ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมโครงการเพื่อให้พนักงานได้เปิดหู เปิดตา พาเติมความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีฐานความรู้และ
ประสบการณ์ที่สามารถจะต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างหลากหลายขึ้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นการช่วยสร้างแรง
บันดาลใจในการทำงานสร้างสรรค์ได้ด้วย ซึ่งแรงบันดาลใจก็ถือเป็นสิ่งที่องค์กรต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับทีมงานผู้ผลิตรโฆษณา
ทุกคนเช่นกัน แนวทางต่อมาที่องค์กรควรจะพัฒนาให้เป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกรคือ
การสร้างทัศคติที่ดีต่อการทำงานและต่อองค์กรเพราะทัศคติที่ดีนั้นเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนพลังความคิดสร้างสรรค์ในการฝ่า
ฟันทุกโจทย์ปัญหาที่ท้าทายในการทำงาน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีทัศนคติที่ดีจะพร้อมใช้ตักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ อย่าง
เต็มที่ด้วย แนวทางต่อมาคือการมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัด (Put the right man on the right job) เมื่อทีมงานได้
ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรักและถนัดก็จะทำให้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ถูกดึงมาใช้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น อีก
แนวทางสำคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกรคือการเปิดโอกาสและยอมรับในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงานส่วนทีมงานด้วยกันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย เนื่องจากหากไม่เปิดโอกาสหรือไม่รับฟังความคิดเห็นก็
เท่ากับเป็นการปิดประตูสู่การดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานออกมาใช้ได้ และแนวทางซึ่งถือเป็นแนวคิด
ข้อเสนอที่น่าสนใจไม่แพ้แนวทางใด คือ การจัดสรรเวลาหยุดพักการผลิตเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งหมายถึงการ
ปรับวิธีคิดของผู้บริหารโดยอย่ามองว่าทีมผู ้ผลิตโฆษณาคือเครื ่องจักรกลที่ต้องก้มหน้าก้มตาผลิตโฆษณาออกมาได้อยู่
ตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้วงานการผลิตโฆษณานั้นต้องอาศัยแรงบันดาลใจ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญใน
การสร้างงาน ดังนั้นการจัดสรรเวลาให้พนักงานได้หยุดพักไปเพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มพูลความรู้ เช่นการให้โอกาสใน
การหยุดพักงานผลิตเพื่อไปท่องเที่ยว เพื่อนำประสบการณ์ใหม่และความรู ้มุมมองใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการผลิตโฆษณาต่อไปได้ 

การอภิปรายผล 

จากการวิจัยนี้สรุปได้อย่างชัดเจนว่าความคิดสร้างสรรค์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการผลิตงานโฆษณาอย่าง
แนบแน่นจนแยกไม่ออก โดยที่ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญกับการผลิตโฆษณามากเพราะ ความคิดสร้างสรรค์คือจุด
กำเนิดและพลังในการขับเคลื่อนงาน คืออาวุธสำคัญให้ชนะคู่แข่ง และความคิดสร้างสรรค์คือเครื่องมือสำคัญในช่วยพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากรด้วย นอกจากน้ี ความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกข้ึนตอน
การผลิตไม่ว ่าจะเป็นขั ้นก ่อนการผลิต (Pre-Production) ส่วนขั ้นผลิต (Production) และขั ้นหลังการผลิต (Post-
Production) ความคิดสร้างสรรค์นั้นก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาโจทย์หรือเงื่อนไขทางการผลิตต่าง ๆ รวมถึงการ
ช่วยรักษาสมดุลทั้งจากทางตลาดและทางด้านคุณค่าในเชิงศิลปะของการผลิตโฆษณาด้วย ในบริบทด้านการแข่งขั้นทางธุรกิจ
ในยุดปัจจุบัน ซึ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่องค์กรสื่อหรืออุตสาหกรรมสื่อของไทยนั้นอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน (พศ. 2556 - 
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2563) จากระบบ Analog  สู่ระบบ Digital ที่มีการแข่งขันกันแย่งชิงผู้ชมและกลุ่มลูกค้าอย่างเข้มข้น ประกอบกับเทคโนโลยี
ในการสื่อสารที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนั้นส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคหันไปเสพสื่อออนไลน์ผ่าน
หน้าจอมือถือซึ่งมีความสะดวกในการรับชมมาก เพราะสามารถชมได้ทุกท่ีทุกเวลาดังนั้นความท้าทายในการจะผลิตโฆษณาให้
ได้มีคุณภาพมีความน่าติดตามชมและน่าสนใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากขึ้นกว่าแต่เดิมมากนักจึงยิ่ งจำเป็นต้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตโฆษณาเพื่อสร้างจุดเด่นและดึงดูดคนดูให้ได้มากที่สุดนั้นเอง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผลจากการศึกษาวิจัยเรื ่องความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตโฆษณาที ่มีคุณภาพ นี ้มีข้อเสนอแนะให้สถาน

ประกอบการสื่อโฆษณา ควรต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ปรับวิธีคิดจากการมองว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวเฉพาะคน มาเป็นการมองว่าการพัฒนาศักยภาพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ควรต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนที่ต่างก็มีส่วนร่วมในการผลิตผลงานด้วยกันทุกคน ทั้งนี้
ผู้บริหารองค์กรสื่อโฆษณาอาจจะศึกษาเปรียบเทียบประเด็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรได้จากการศึกษากรณี
ตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิตสื่อในต่างประเทศ       

ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตนั้นไม่ได้เกิดจากผู้บริหารหรือผู้อำนวยการสร้างแต่เป็นความคิดเห็นและการ
พัฒนาร่วมกันจากพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องนั้นเอง และประการสำคัญในแนวคิดการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการคิด
สร้างสรรค์นั้นคือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้พนักงานไม่กลัวต่อการทำผิดพลาด แต่ให้กล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่แม้จะ
ผิดพลาดก็ตาม เพราะคนดูต้องการเห็นสิ่งใหม่ ๆ เสมอดังนั้นพนักงานก็ต้องช่วยกันคิดสิ่งใหม่ ๆ เสมอ โดยไม่ต้องกลัวว่าจ ะ
ผิดพลาด เพราะความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัว ดังนั้นจึงไม่ใช่ยากเกินไปที่วงการโฆษณาของไทย
จะได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การรับ
ฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังจากการนำเสนอของพนักงานหรือทีมงานทุกระดับชั้น การส่งเสริมให้เกิดการลองผิดลองถูก เป็น
ต้น  
เอกสารอ้างอิง 
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เร่ือง ศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล 

พจนา ศิริตันติ์1* และ กฤติยา รุจิโชค1 

1ภาควิชานิเทศศาสตร (ประชาสัมพันธ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

ผูรับผิดชอบบทความ: email Mooksiriton@gmail.com 

บทคัดยอ 

บทความน้ีนำเสนอ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค เอกสารที่เกี่ยวของและผลการวิจัยของเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ
ในกลยุทธการวางแผนประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการจัดทำบทความนี้เพื่อสงบทความใหกับ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและในการการศึกษาเรื ่อง ศึกษาความพึงพอใจกลยุทธการวางแผนประชาสัมพันธใน
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธของภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  เพื่อศึกษา
หาแนวทางในการวางแผนและกลยุทธในการประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
จากการทำวิจัย ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ พนักงานสำนักสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเชิงปริมาณ โดยใช
แบบสอบถามออนไลนเพื่อหาผลวิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา โดยหาคาเฉลี่ยและคารอยละผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจกลยุทธ
การวางแผนประชาสัมพันธในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

คำสำคัญ: 3-5 การประชาสัมพันธ การวางแผนกลยุทธ การวางแผนประชาสัมพันธ  
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Abstract 

This article presents background and significance, objectives, related documents and research results of the 

subject. A study of satisfaction in public relations planning strategies within the Digital Economy Promotion 

Agency. In preparing this article to submit articles to professors at Nakhon Pathom Rajabhat University and in 

the study of a study of the satisfaction of public relations planning strategies in the Digital Economy Promotion 

Agency. The objective is to study public relations planning and strategies within the Digital Economy Promotion 

Agency, to study the satisfaction in planning and public relations strategies of the Digital Economy Promotion 

Agency and to study and find guidelines for planning and public relations strategies within the Digital Economy 

Promotion Agency to be more effective from research. The research example was Digital Economy Promotion 

Agency employees for quantitative method. Online questionnaire was used to find descriptive statistical analysis 

by the mean and percentage. The research results showed that the satisfaction of public relations planning 

strategies in the Digital Economy Promotion Agency. 

Keyword: Public Relation Strategics Planning Public Relation Planning 
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บทนำ 
บทความน้ีเปนบทความเก่ียวกับเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งในบทความก็จะประกอบไปดวย ที่มาและความสำคัญ  วัตถุประสงค เอกสารท่ีเกี่ยวของและผลของการวิจัยใน
การจัดทำบทความนี้ใชในการศึกษาและรูถึงความพึงพอใจในการวางแผนกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำนักงานเพื่อใหสามารถ
นำไปปรับปรุงในการทำงานในอนาคตเพราะในปจจุบันในการประชาสัมพันธนั ้นมีความจำเปนอยางยิ ่ง ไมวาจะเปนการ
ประชาสัมพันธภายในองคหรือภายนอกองคกรก็มีความจำเปนที่เราจะตองวางแผนกลยุทธในการประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลนั้น
กระจายไปใหทั่วและรับรูถึงขาวสารและในการวางแผนกลยุทธนั้นจะตองใหผูบริหารนั้นคาดคะเนถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อใหการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ที่มาและความสำคัญ 
การประชาสัมพันธภายในสำนักงานจะไดรับความสำเร็จมากนอยเพียงไรน้ัน ขึ้นอยูกับการวางแผนการประชาสัมพันธทั้ง

ที่เปนแผนยุทธศาสตรและแผนยุทธวิธีซึ่งเปนการจัดการ ในปจจุบันเพื่อการดำเนินงานในอนาคต และเปนหนาที่ของผูบริหารที่
จะตองคาดคะเนถึงเหตุการณที่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและควรมีการเตรียมการอยางไร เพื่อท่ีมาจะปรับใหสำนักงานนั้นสามารถ
ตอบสนองตอสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปไดในอีก 5-10 ป ขางหนา ดังนั้น ความอยูรอดของสำนักงานจึงขึ้นอยูกับการวางแผนอยางมี
กลยุทธของผูบริหาร ในการตัดสินใจดำเนินการดานบุคลากร ทรัพยากรของสำนักงาน กิจกรรมสนับสนุนตลอดจนงบประมาณที่
จำเปน หรือการใหบริการที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจ รวมทั้งการใหขอมูลแกพนักงานเพื่อนำไปใช
ในการตัดสินใจดำเนินงานในอนาคตได  

กลยุทธการประชาสัมพันธนั้นจะเปนวิธีการดําเนินการที่จะสรางความรวมมือในการทํากิจกรรมอยาง ใดอยางหนึ่ง เพื่อ
นําไปสูการยอมรับวิธีปฏิบัติใหแพรกระจายออกไปอยางกวางขวางและมีความตอเนื่อง โดยวิธีการ ดังกลาวตองอาศัยการใชสื่อ
ตางๆ อยางหลากหลาย จะมีวัตถุประสงคที่แนนอนวา ตองการใหกลุมเปาหมาย ยอมรับอะไร อยางไร และจะตองมีแผนการสื่อสาร
ที่เปนขั้นตอน และมีกลวิธีที่เหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธิผล โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคม การเลือกใชกิจกรรมและสื่อ ทางการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนการปลุกจิตสํานึกให
มีการ โนมนาวใหเห็นดวยและคลอยตามจึงทำใหเกิดความรวมมือรวมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความทาทายของงานนี้เปนการ
คิดคนกลวิธี โดยจะสรางสาร อยางไรใหดึงดูดและประทับใจ จะใชกิจกรรมอะไรที่แปลกใหมแตตองอยูในวิสัยที่กลุมเปาหมาย
สามารถรับไดและใชสื่ออะไรใหเขาถึงกลุมเปาหมายและจะมีการวางแผนการสื่อสารอยางไร 

การวางแผนการประชาสัมพันธจะเปนกระบวนการขั้นหนึ่งในการบริหารงานใหลุลวงตามวัตถุประสงคและ นโยบายท่ี
กำหนดไวจึงเปนเรื่องเก่ียวกับการใชความรูในทางวิทยาการ และวิจารณญาณการวินิจฉัย เหตุการณในอนาคต แลวกำหนดวิธีการ
โดยถูกตองและมีเหตุผลเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน อยางเรียบรอยสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ัน “การ
วางแผน” ยังเปนเรื ่องของการกำหนด วัตถุประสงค กิจกรรม หรือการวางกลยุทธเพื ่อใหสอดคลองกับปญหา การวางแผน
ประชาสัมพันธนี้ ตอง ประกอบดวยวัตถุประสงคที่ชัดเจน และตองสอดคลองกับเปาหมายของสำนักงานซึ่งจะชวยใหสามารถวัดผล
ไดตามเปาหมาย 

ขั้นตอนการวางแผน การประชาสัมพันธขององคกรไมแสวงหากำไร โดยทั่วไปประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 

1) การประเมินสถานการณทัว่ไป
2) การกำหนดวัตถุประสงค
3) การกำหนดกลุมเปาหมาย
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4) การเลือกกิจกรรมและสื่อท่ีจะใช
5) การกำหนดงบประมาณ
6) การประเมินผลงานประชาสัมพันธ
ทั้งนี้ หากจะจำแนกประเภทตามลักษณะของแผน ก็สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 
1) แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว
2) แผนการประชาสัมพันธแบบครั้งเดียวและแบบมีจุดยืน
3) แผนยุทธศาสตรและยุทธวิธี ซึ่งแผน ยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธ นี้จะคลายกับแผนระยะยาวที่เปน การกระทำกิจกรรมและ
วิธีการปฎิบัติตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายของสำนักงาน 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธของภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3.เพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผนกลยุทธและการสรางภาพลักษณในการประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1.แนวคิดและทฤษฎีการประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธ ถาแปลตามตัวอักษรจะมีหมายความวา การเกี่ยวของผูกพันกับหมูคน การประชาสัมพันธ จึงเปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของผูกพันกับหมูคนหรือความสัมพันธระหวางหนวยงาน สถาบันกับกลุมประชาชนนั่นเอง การประชาสัมพันธเปน
การใชความพยายามเพ่ือใหสามารถสรางและรักษาคานิยมเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันระหวางองคการกับชุมชนตามที่ไดวางแผน
ไว เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูรับขาวสารกลุมตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ และคานิยมหรือเปน
การติดตอสื่อสารกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อสรางภาพพจนขององคการกับสาธารณชน ซึ่งเปนการวางแผนอยาง
ตอเนื ่องที ่จะสรางและรักษาไวซึ ่งความปรารถนาดีและความเขาใจกันระหวางองคการและสาธารณชนที ่เกี ่ยวของ การ
ประชาสัมพันธเปนแผนงานท่ีไดเตรียมการไวอยางรัดกุมและมีความพยายามอยางมากตอการท่ี จะธำรงไวซึ่งความเขาใจอันดีตอกัน
ระหวางองคการกับประชาชน เปนการปรับความพยายามที่จะสรางความ สัมพันธกับประชาชนหรือหนวยงาน ที่เกี่ยวของเพื่อให
เกิดความสัมพันธที่แนบแนน และยังจะสามารถนาไปสูการบรรลเุปาหมายของงานท่ีวางแผนไวไดอยางราบรื่น ซึ่งความสัมพันธอันดี
กับกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของนี้ จะเปนการประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจท่ีตรงกันและสงเสริมใหเกิดความรวมมือกัน 
เพื่อใหการดาเนินงานขององคการเปนไปดวยดี 

กลุมประชาชนเปาหมายในการประชาสัมพันธ องคประกอบของการประชาสัมพันธ สวนที่สำคัญมากที่สุด คือ กลุม
ประชาชนเปาหมายในการประชาสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบของการสื่อสาร คือ ผูรับสาร 

การรวบรวมขอมูล (Fact - Finding) การรวบรวมขอมูลในการประชาสัมพันธเริ่มตนดวยแนวทางในการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ 

2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารการประชาสัมพันธและการดำเนินงาน
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จากแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมและเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ พบวา กลยุทธ
การสื่อสารจะตองปรากฏอยูในแผนการสื่อสารหรือแผนงานตางๆของหนวย งาน ในปจจุบันไมวาจะ เปนภาครัฐหรือภาคเอกชน 
ดังนั้นกลยุทธการสื่อสารมีความสำคัญ เนื่องจากการสื่อสาร เพื่อสรางภาพลักษณองคกรเริ่มจากการที่ไดมีการกำหมดกรอบ
ยุทธศาสตรการวิเคราะหเรื่องสภาพแวดลอม ภายในองคกรและการกำหนดวิธีการสื่อสารเพื่อไดกลยุทธของการดำเนินการ
ประชาสัมพันธตามแนวคิดการ สื่อสารของกระบวนการสื่อสารของ เบอรโล ไดใหคำอธิบายการสื่อสารจะประสบความสำเรจ็และ 
มีประสิทธิผลหรือไมนั ้น ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพขององคประกอบตางๆ และไดแสดงปจจัยที่กอใหเกิด ประสิทธิภาพของ
องคประกอบแตละองคประกอบไวในแบบจำลองกระบวนการสื ่อสาร ซึ ่งเปนที ่ร ู จ ักกันใน นามของ S M C R Model ซึ่ง
กระบวนการสื่อสารมีความสำคัญสำหรับการดำเนินการประชาสัมพันธมีการดำเนินการรูปแบบและกระบวนการสื่อสารขาว
ประชาสัมพันธ ที่มีกระบวนการสงขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ดวยการใชสื่อใหม หรือสังคมออนไลน เพื่อ ใหผูรับสารมี 
ปฏิกิริยาตอบสนองกลับของการทำงานที่กำหนดกลยุทธไวดานการประชาสัมพันธการสื่อสารผานชองทำงสื่อสังคมออนไลนเปน
หลักไดแก Twitter, Facebook, LINE, Instagram, YouTube ใหมีประสิทธิภาพของการสื่อสารการประชาสัมพันธเพื่อสรางคา 
นิยม การสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน สรางความนิยมชมชอบโดยเผยแพรขาวสารใหกับประชาชน ไดรับรูและเขาใจเพื่อ
ปองกันช่ือเสียงไมใหเสื่อมเสีย ท้ังนี้ไดตรงตามแนวคิดการสื่อสารของกระบวนการสื่อสาร ของ เบอรโล  

3. แนวคิดการวางแผนประชาสัมพันธ
George Downing กลาววา การวางแผนประชาสัมพันธ คือการวางแผนทำงสังคมขององคการใดองคการหนึ่งและ

เปาหมาย คือการสรางและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงสังคมใหสอดคลองรองรับและสนับสนุนเปาหมายใหญขององคกรนั้น  
จิตรภรณสุทธิวรเศษฐ  ไดใหคำนิยามการวางแผนประชาสัมพันธ วาหมายถึงการตัดสินใจกำหนดการดำเนินงานประชาสัมพันธใน
อนาคตอยางมีระบบวา จะทำ อะไรกับใคร มีวัตถุประสงค อยางไร และจะทำ อยางไรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคนัน โดยการเนนการ
เลือกใชสื่อในการ ติดตอสื่อสารใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางช่ือเสียงและภาพลักษณของ สถาบันรวมทั้ง
การไดรับความรวมมือสนับสนุน ตลอดจนการยอมรับจากประชาชนกลุมนั้น  

พรทิพย พิมลสินธุ ไดใหความหมายของการวางแผนประชาสัมพันธวาเปนการกำหนดวิธิการปฏิบัติเพื่อใชเปนแนวทำงใน
การดา เนินงานประชาสัมพันธและเพื่อใหการดา เนินงานั้น ๆ มี ความสอดคลองตอเนื่องเพื่อบรรลุเปาหมายที่วางไวโดยแผนการ
ประชาสัมพันธนี้อยางนอยตอง ระบุกิจกรรมตางๆ พรอมกำหนดเวลาและรายละเอียดอื่นท่ีเหมาะสม  

กลาวโดยสรุปคือการวางแผนประชาสัมพันธคือการรวมมือระหวางฝายบริหารและฝาย ประชาสัมพันธขององคการ ใด
องคการหนึ่ง ทำการระบบโครงสรางกระบวนการและแนวทำงปฏิบัติงานประชาสัมพันธภายในชวงเวลาที่แนนอน โดยอาศัย
เครื่องมือปจจัยคือ นโยบายขอมูล ขาวสาร ทรัพยากรและวิชาการที่ประสมประสานเขามาดวยกันอยางเหมาะสม ทั้งนี้มีเปาหมายที่
จะสรางสรรคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงสังคมใหสงผลดีตอองคกรนั้น ๆ จนประสบความสำเร็จทำง สังคมที่มีความสมดุลกันกับ
ความสำเร็จทำงเทคนิค ทำงเศรษฐกิจ หรือทำงรัฐกิจ ทั ้งนี ้การวางแผนงานประชาสัมพันธมีความสำคัญ อยางยิ ่งตองาน
ประชาสัมพันธโดย เปนไปเพ่ือความสำเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกรและสถาบัน ตางๆ  

แผนประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relation Plan) หมายถึงแผนประชาสัมพันธที ่มุงไปยงักลุ มเปาหมาย
ภายในองคกร ไดแก พนักงาน ลูกจาง จึงเปนบุคลากรภายในองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงใหบุคลากรไดทราบขาวสาร
เกี่ยวกับองคกรและนโยบายของผูบริหารเพ่ือเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตอง เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนภายในองคกรเพื่อ
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สรางและขอความรวมมือในการตอบสนองตอนโยบายขององคกร นักประชาสัมพันธในองคกรธุรกิจมกันิยมเร ียกแผน
ประชาสัมพันธภายในวา แผนพนักงานประชาสัมพันธ 

แผนประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relation Plan) หมายถึง การวางแผน 

การสื่อสารติดตอกับ กลุมภายนอกองคกร ซึ่งไดแกลูกคา ผูมาติดตอ ผูบริโภค ผูซื้อ สื่อมวลชนประชาชนผูใชบริการเปนตน 
แผนการประชาสัมพันธภายนอกเปนชองทางในการที่องคกรนั้น ไดเตรียมการหาวิธีในการเขาถึงกลุมเปาหมายโดยการเลือกใชสื่อ
และเครื่องมือในการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร
วิรัช ลภิรัตนกุล(2538) ไดสรุปความหมายของภาพลักษณไวคือ ภาพลักษณ“ Image” ในดานวิชาการประชาสัมพันธ 

หมายถึง ภาพลักษณในใจ ของคนเรา อาจจะเปนภาพท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งท่ีไมมีชีวิตก็ได เชนภาพท่ีมีตอบุคคล  องคการ สถาบัน  
ฯลฯ และภาพดังกลาวอาจจะเปนภาพที่สิ่งเหลานั้นกลาวคือ บุคคล องคการ สถาบัน ฯลฯ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สรางใหเกิดขึ้นแก
จิตใจเราหรืออาจเปนภาพที่เรานึกสรางเองก็ไดภาพลักษณ มีความสําคัญตอการประชาสัมพันธมากเนื่องจากการประชาสัมพันธ
เปนงานท่ีเกี่ยวของกบภาพลักษณ และเปนงานท่ีมีสวนเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงาน สถาบันหรือองคกร ใหมีภาพลักษณที่ดี  
ตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแหงช่ือเสียงความเช่ือศรัทธาจากประชาชนท่ีมีตอองคกรหรือสถาบัน 

Massion นักวิชาการดานนิเทศศาสตรและการประชาสัมพันธภาพลักษณเปนคําถามที่คนสวนมากเขาใจวา บางสิ่ง
บางอยางที่เปนมายาหรือภาพลวงตาแตโดยความเปนจริงแลวภาพลักษณมิไดเปนมายาหรือภาพลวงตาตามที่คนสวนมากคิดหรือ
เขาใจกัน 

- ภาพลักษณของกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชน สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธที ่ใชมีความทันสมัย มีรสนิยมที่ดี
นอกจากน้ีในแงขาวสารก็ตองมีความเปนเอกภาพจริงใจไมโออวด 

-  ภาพลักษณของกิจกรรมสงเสริมการขาย ในแงรูปแบบและอรรถประโยชนตอผูบริโภค ทั้งนี้ ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรม
และอุปกรณสงเสริมการขายวามีความทันสมัยและเหมาะสมกับสินคา เชน การจัดวางสินคาแคตตาลอก พรีเซ็นเตอรเปนตน 

- ภาพลักษณที่พึงประสงคดานการบริการประสิทธิภาพของบริการเกิดขึ้นจากองคประกอบสําคัญสองสวนคือพนักงาน
บริการและระบบบริการธุรกิจจงึตองพัฒนาท้ังในระบบบริการเพ่ือใหมีภาพความทันสมัย กาวหนา รวดเร็วและถูกตองแมนยําพรอม 
ๆกับพนักงานบริการที่มีความเช่ียวชาญคลองแคลว สุภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรีอันดี เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสราง
ภาพลักษณดานการบริการไดเต็มที่ 
- ภาพลักษณที่พึงประสงคดานองคกร ถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวหรืออัตลักษณ 
 ของแตละธุรกิจ โดยยึดแนวคิดในการเปน “องคการที่ดีของสังคม” 
การกาหนดกลยุทธการสรางภาพลักษณ  เพื่อสงเสริมการตลาดซึ่งมีปจจัยที่จะตองพิจารณาแตกตางกันออกไปตามประเภทของ
ธุรกิจและเปาหมายทางการตลาดของธุรกิจนั้น ๆ ในแตละชวงเวลา เนื่องจากการกำาหนดเปาหมายและกลยุทธดําเนินงานสราง
ภาพลักษณจะตองมีความเปนไปไดจริงภายใตเงื่อนไขของสถานการณปจจุบัน ดังนั้น ถึงอาจกลาวไดวา ในการพิจารณากำหนดกล
ยุทธการสรางภาพลักษณ ํ เพื่อสงเสริมการตลาดของธุรกิจใด ๆ นั้น จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน (พร
ทิพยพิมลสินธุ, 2540) 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่องการวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจกลยุทธการวางแผนประชาสัมพันธในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการทำวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธของภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อศึกษาหาแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธและการสรางภาพลักษณในการประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ซึ่งกลุมตัวอยางที่ศึกษาคือพนักงานภายในสำนักงาน จำนวน 52 คน การศึกษาวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการสำรวจ (Survey Method) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การสำรวจขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งไดแก คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) ขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองคกรที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ประกอบไปดวย 

1. การวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธภายในสำงาน 

2. ความพึงพอใจในการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธของภายในสำนักงาน 

3. แนวทางในการวางแผนกลยุทธและการสรางภาพลักษณในการประชาสัมพันธภายในสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิจัยพบวา จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางมีเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีเพศ 

ชาย คิดเปนรอยละ 57.7 และเพศหญิงคดิเปนรอยละ 42.3 สวนมากพนักงานภายในสำนักงาน มีอายุ 
อยูในชวง 20-35 ป คิดเปนรอยละ 55.8  พบวาความพึงพอใจในการวางแผนและกลยุทธประชาสัมพันธของภาย ในสำนักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.43 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอพบวา ความ
พึงพอใจในการประชาสัมพันธภายในสำนักงานมีความนาสนใจ ที่พึงพอใจมากท่ีสุด  โดยมีคาเฉลี่ย 3.73 ลำดับที่สอง คือ สำนักงาน
แจงใหทานทราบเกี่ยวกับการทำงานประชาสัมพันธของทานเสมอโดยมีคาเฉลี่ย 3.65 ลำดับที่สามคือ สำนักงานของทานแจงให
ทานทราบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของงานที่เกี่ยวกับสำนักงานเสมอ โดยมีคาเฉลี่ย 3.58 และสำนักงานแจงใหทานทราบเมื่อมี
การประชาสัมพันธในสำนักงาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.54 สวนลำดับสุดทายของความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการวางแผน
และกลยุทธในการประชาสัมพันธภายในสำนักงาน โดยคาเฉลี่ย 3.44 

 

บทสรุป 

 บทความนี้จะเปนบทความที่เกี่ยวของกับการวางแผนกลยุทธประชาสัมพันธ เพื่อนำไปตอยอดในการทำงานดานการ
ประชาสัมพันธเพราะในอนาคตนั ้นการประชาสัมพันธจะเปนประโยชนอยางยิ ่งในการทำงานเพราะทุกองคจำเปนตอง
ประชาสัมพันธขาวตางๆใหกับคนอ่ืนๆไดรับรูและเปนท่ีรูจักกับคนอ่ืนๆ การประชาสัมพันธนั้นไมวาเปนการประชาสัมพันธออนไลน
หรือแบบออฟไลนยอมมีความจำเปนท้ังน้ัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความ เรื่องศึกษาความพึงพอใจกลยุทธการวางแผนประชาสัมพันธในสำนักงานสงเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถสำเรจ็
ลุลวงและประสบความสำเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค อาจารยที่
ปรึกษาบทความ ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาใหคำปรึกษา คำแนะนำซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการศึกษาบทความ สงผลใหบทความ
ฉบับน้ีมีความครบถวนและสมบูรณเปนอยางยิ่ง 
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คำนิยาม 

การวางแผน หมายถึงขบวนการข้ันหน่ึงในการบริหารงานใหลุลวงตามวัตถุประสงคและ นโยบายที่กำหนดไว แผนจึงเปน
เรื่องเกี่ยวกับการใชความรูในทางวิทยาการ และวิจารณญาณวินิจฉัย เหตุการณในอนาคต แลวกำหนดวิธีการโดยถูกตองและมี
เหตุผลเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน อยางเรียบรอยสมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ หมายถึงการวางแผนธุรกิจและวางรายละเอียดการปฏิบัติเพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุถึงเปาหมายได ผานการคัด
สรรคุณคาใหกับกลุมลูกคาโดยเฉพาะ การออกแบบแผนปฏิบัติการใหเหมาะสมกับทรัพยากรในองคกร และการวางแผนปองกัน
เพื่อไมใหกลยุทธลมเหลวในระยะสั้นและระยะยาว 

การประชาสัมพันธ  หมายถึงการติดตอสื่อสารขององคการกับกลุมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความสำเร็จขององคการ ไมวา
จะเปนผูขายปจจัยการผลิต ผูถือหุน หรือลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางทัศนคติ ความเชื่อถือ และภาพลักษณที่ดี ตอองคการ
หรือผลิตภัณฑ ตลอดจนเปนการใหความรูในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือแกไขขอผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เอกสารอางอิง 
วิรัช อภิรัตนกุล. (2546).การประชาสัมพันธ. (พิมพครั้งท่ี10)กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 
ชัยนันท นันทพันธ. กลยุทธการประชาสัมพันธยุคใหม : รวมบทความยอดฮิตสะกิดใจคนทํางาน 

ประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2549. 
วิรัช ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพันธฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, 2549 
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การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษของ 
พนักงานแคดดี้เพ่ือรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา  

 ธวัชชัย จิตวารินทร1*, ลภัสรดา เวียงคํา1 และ กฤตภาส จินาภาค2  
1วิทยาลัยชุมชนพังงา, พังงา 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, สุราษฎรธานี 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email t_jitwarin@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงานแคดดี้ เพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาตามกรอบแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST และ           
2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะของการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงานแคดดี้เพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนพังงา คณะผูรับผิดชอบโครงการ ผูเขารวมโครงการ ตัวแทนสถานประกอบการ
ที่เขารวมโครงการ สมาชิกในครอบครัวผูเขารวมโครงการ และ เจาหนาที่จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
จํานวนทั้งสิ้น 92 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะใชการวิเคราะหเนื้อหา และ
นําเสนอแบบพรรณนาความ 

ผลการวิจัย พบวา ผลการประเมินโครงการดานบรบิท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) 
ดานผลผลิต (Product) ดานผลกระทบ (Impact) ดานประสิทธิผล (Effectiveness) ดานความยั่งยืน (Sustainable) มีคาอยูใน
ระดับมาก สวนดานการถายโยงความรู (Transportation) มีคาอยูในระดับปานกลาง โดยแนวทางการสงเสริมดานการถายโยง
ความรูนั้นทําไดโดยการพัฒนา และเพ่ิมชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครือขายผูประกอบอาชีพพนักงานแคดด้ี  ผูเลน
กอลฟหรือนักกีฬากอลฟ และสถานประกอบการสนามกอลฟ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะชวยถายทอดความรูฝง
ลึกออกมา เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาความรู ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานแคดด้ีใหทันสมัย ตรงกับความ
ตองการของผูเลนกอลฟ และตรงกับความตองการของผูประกอบการซึ่งจะสงผลใหอาชีพพนักงานแคดดี้มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ: ประเมินโครงการ พนักงานแคดดี้ การทองเที่ยวเชิงกีฬา 
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The Evaluation of The Development Project of The Caddie’s Operation Skills 

and Communication Skills  for Support Phang-nga Sports Tourism  

Tawatchai Jitwarin1*, Lapasrada Wiangkham1, and Krittabhat Chinabhark2 
1Phang-nga Community College , Phang-nga 

2Faculty of Science and Technology, Suratthani Rajabhat University, Suratthani 
*corresponding author: email t_jitwarin@hotmail.com

บทคัดยอ 

The purposes of this research were to 1) evaluate the development project of the caddie’s operation 
and communication skills for supporting Phang-nga sports tourism by CIPPIEST Model and 2) describe the 
problems and suggestions in the operation of “The Development Project of The Caddie’s Operation and 
Communication Skills for Supporting Phang-nga Sports Tourism”.   

The research sample consisted of 92 persons. The research instruments were 1) the structured 
questionnaires, and 2) the structured interviews form. The data obtained from questionnaires was analyzed 
by percentage, mean, standard deviation and the data from interviewing was analyzed by content analysis 
and presented in descriptive style. 

Research findings showed that 1) evaluation results of context, input, process, product, impact, 
effectiveness and sustainable were at high level except, the evaluation result of transportation was at average 
level. The ways to promote knowledge transfering are developing and increasing the channel of exchanging 
information among the network of caddies, golf players or golf athletes and the golf course entrepeneurs for 
extracting tacit knowledge and using the knowledge gained to modernized operation skill of the caddies for 
matching needs of golf players and entrepreneurs which supporting caddie’s continuous improvement. 

Keywords:  Project evaluation, Caddie, Sports Tourism

1. บทนํา
วทิยาลัยชุมชนพังงามีภารกิจจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฝกอบรมเพื่อการ

พัฒนาทักษะดานอาชีพ ประสบการณ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในป พ.ศ. 2563 นั้น วิทยาลัยชุมชนพังงาไดรับทุนจากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใตโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและ
ดอยโอกาส จํานวน 338,700 บาท โดยดําเนินการโครงการภายใตช่ือ “โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดด้ี เพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ถายทอด และ
พัฒนาความรู ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเขาสูอาชีพพนักงานงานแคดดี้ของผูดอยโอกาสใน
จังหวัดพังงา และ 2. สรางอาชีพ และสรางรายไดใหแกผูดอยโอกาสในจังหวัดพังงา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จัดตั้งขึ้นตามขอเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
มาตรา 54 ซึ่งการดําเนินโครงการครั้งนี้ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การลงพ้ืนที่เพื่อคนหากลุมเปาหมาย ประกอบดวย
กิจกรรมการสํารวจความตองการของผูประกอบการ การลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยพัฒนาอาชีพและสถาน
ประกอบการเพื่อรับผูผานการฝกอบรมเขาทํางาน การลงพื้นที่เพ่ือคนหากลุมเปาหมายและประชาสัมพันธโครงการ และการพัฒนา
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หลักสูตรที่ใชฝกอบรมหลักสูตรแคดด้ีมืออาชีพ (Professional Caddie) 2. การฝกอบรม ประกอบดวยกิจกรรมฝกอบรม
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใหแกกลุมเปาหมาย และการทดสอบของผูประกอบการเพื่อรับผูเขารวมโครงการเขาทํางาน และ
3. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเครือขายการพัฒนาอาชีพพนักงานแคดดี้ในจังหวัดพังงา โดยกลุมเปาหมายของผูรับบริการ
ที่หลากหลาย ไดแก กลุมนักเรียนมัธยมปลาย/ปวช. กลุมเยาวชนอายุ 18 ปข้ึนไปหรือแรงงานรุนใหม 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกใชรูปแบบการประเมินโครงการของ Stufflebeam, D. L. (1971) ที่เรียกวา CIPPIEST 
Model ซึ่งมีการพัฒนามาจาก รูปแบบซิปป (CIPP Model) ซึ่งตอมาไดมีการขยายรูปแบบการประเมินผลท่ีผลผลิตเปน IEST จึง
เปน CIPPIEST Model ที่ประกอบดวยการประเมินบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต 
(Product) ผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความย่ังยืน (Sustainable) และการถายโยงความรู 
(Transportation) (Stufflebeam, 1983, อางถึงใน มาเรียม นิลพันธุ, 2553 : 31-32)  การประเมินแบบ CIPPIEST จะมี
ประโยชนในดานความครอบคลุมในทุกประเด็นตั้งแตเริ่มวัตถุประสงคของโครงการจนกระท่ังความย่ังยืนของโครงการ  ซึ่งสามารถ
นําไปประกอบการตัดสินใจของผูบริหารไดเปนอยางดี และสามารถนําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหเปนตนแบบ
สําหรับหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตองการนํารปูแบบของโครงการดังกลาวไปปรับใช 

ในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคลากรของหนวยงานที่ไดรับทุนจาก กสศ. ในการดําเนินงานโครงการ ซึ่งรวมถึงการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน จึงไดทําการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานแคดด้ี เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาในคร้ังนี้ เพื่อจะนําผลการดําเนินงานคร้ังนี้ไปปรับปรุง และ
พัฒนาการดําเนินงานโครงการในครั้งตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดด้ี

เพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงาตามกรอบแนวคิดการประเมินแบบ CIPPIEST  
2.2 เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะของการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดดี้ เพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนีม้ีประชากรในการวิจัย จํานวน 115 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอร
แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608-609) พบวา ขนาดตัวอยางมีจํานวน 92 คน จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ
อยางเปนสัดสวนกับจํานวนประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) โดยแบงช้ันภูมิตามประเภทของบุคลากรที่
มีสวนรวมกับโครงการ แลวสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก ซึ่งสูตรการคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางของกัลยา วานิชยบัญชา, (2552 : 19-20) แสดงดังสมการที่ 1 ดังนี ้

n1=
Ni × n

N
(1) 

โดยคา n1 = จํานวนตัวอยางในช้ันภูมิ Ni = จํานวนประชากรในช้ันภูมิ N = จํานวนประชากรท้ังหมด n = จํานวนตัวอยางทั้งหมด  
ทั้งนี้รายละเอียดจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัยแสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัย 

ผูมีสวนรวมในโครงการ จํานวนประชากร 
(คน) 

การแทนคาในสมการ (1) ขนาดกลุม
ตัวอยาง (คน) 

1. ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนพังงา
2. ผูเขารวมอบรมในโครงการ
3. ตวัแทนสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ
4. สมาชิกในครอบครัวผูเขารวมอบรมในโครงการ
5. เจาหนาท่ีจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) 

6 
50 
5 
50 
4 

n1  =  (6x92) / 115 
n1  =  (50x92) / 115 
n1  =  (5x92) / 115 
n1  =  (50x92) / 115 
n1  =  (4x92) / 115 

5 
40 
4 
40 
3 

รวม 115 - 92 

3.2 เคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.2.1 แบบสอบถาม (Checklist) เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (5 Rating scale) จํานวน 5 ฉบับ ผานการ

พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พบวา ขอคําถามแตละขอมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .70 ขึ้นไป โดย
แบบสอบถามแตละฉบับมีรายละเอียด และคาความเชื่อม่ัน ดังนี ้

ฉบับท่ี 1 สําหรับ ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนพังงา และคณะผูรับผิดชอบโครงการ มีขอคําถาม รวมจํานวน 32 ขอ
มีคาความเช่ือมั่น 0.868 ใชประเมินดานบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลกระทบ  ความย่ังยืน ประสิทธิผล และ 
การถายโยงความรู 

ฉบับท่ี 2 สําหรับ ผูเขารวมโครงการ  มีขอคําถาม รวมจํานวน 28 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน 0.875 ใชประเมิน 
ดานปจจัยนําเขา  กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ  ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถายโยงความรู 

ฉบับท่ี 3 สําหรับ ตัวแทนสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ มีขอคําถาม รวมจํานวน 24 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่น 0.844 ใชประเมินดานบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  ประสิทธิผล และความยั่งยืน 

ฉบับท่ี 4 สําหรับ สมาชิกในครอบครัวผูเขารวมโครงการ มีขอคําถาม รวมจํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 
0.734 ใชประเมินดานผลกระทบ ความยั่งยืน และการถายโยงความรู 

ฉบับท่ี 5 สําหรับ เจาหนาท่ีจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีขอคําถาม รวมจํานวน 12 
ขอ มคีาความเชื่อมั่น 0.733 ใชประเมินดานบริบท  ปจจัยนําเขา และกระบวนการ   

สําหรับเกณฑการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดดี้ เพื่อรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา ผูวิจัยใชการแปลผลระดับคาเฉลี่ยขอมูลตาม
แนวคิดของเบสท (Best, 1997: 60 - 66) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 0.00-1.49 ระดับนอยที่สุด 1.50-2.49  ระดับนอย 2.50-3.49 
ระดับปานกลาง  3.50-4.49 ระดับมาก และ 4.50-5.00 ระดับมากท่ีสุด 

3.2.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview Form) จากการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 
ทาน พบวา ประเด็นคําถามในการสัมภาษณมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .70 ขึ้นไป ประกอบดวยคําถามในการสัมภาษณ 
3 สวน ดังนี ้สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ไดแก เพศ ตําแหนงในโครงการ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหาร
โครงการ สวนท่ี 2 ปญหา และขอเสนอแนะของการดําเนินโครงการ และสวนท่ี 3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีตอการดําเนินโครงการ 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บขอมูล โดยเร่ิมจากทําหนังสือบันทึกขอความขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจในรายละเอียดของแบบสอบถาม และวิธีการตอบแบบสอบถาม  จากนั้น
ประชุมกลุมตัวอยางเพื่อทําความเขาใจ อธิบายรายละเอียด และวิธีการตอบแบบสอบถามเพ่ือความเขาใจที่ตรงกัน จากนั้นเก็บ
ขอมูลโดยใชเครื่องมือท่ีสรางข้ึน และนัดสัมภาษณเชิงลึกเพื่อเก็บขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิตใินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
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1) สถิติแบบพรรณนาขอมูล (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยการแสดง
เปนคารอยละ และความถี่  

2) ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการวิเคราะหขอมูลระดับของความเหมาะสมของการดําเนินโครงการ จะ
ใชคาสถิติคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ในการวิเคราะหขอมูลปญหา อุปสรรค และการสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับการประเมิน
โครงการฯ จะใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ 

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานแคดด้ีเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา ตามรูปแบบ CIPPIEST Model  

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานแคดด้ีเพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา ตามรูปแบบ CIPPIEST Model ซึ่งผลท่ีไดดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะหขอมลูการประเมินโครงการตามกรอบแนวคิดการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST (n=92) 
                     

ประเด็น 
ระดับคา การแปล

ผลคะแนน 
ประเด็น ระดับคา การแปลผล

คะแนนx  S.D. x  S.D. 

ดานบริบท (Context) 4.00 0.51 ระดับมาก ดานผลกระทบ (Impact) 3.82 0.69 ระดับมาก 
ดานปจจัยนําเขา (Input) 3.88 0.52 ระดับมาก ดานประสิทธิผล 

(Effectiveness) 
3.83 0.51 ระดับมาก 

ดานกระบวนการ (Process) 4.14 0.56 ระดับมาก ดานความยั่งยืน 
(Sustainable) 

3.53 0.74 ระดับมาก 

ดานผลผลิต (Product) 4.04 0.68 ระดับมาก ดานการถายโยงความรู 
(Transportation) 

3.34 0.86 ระดับปาน
กลาง 

รวมเฉลี่ย    x = 3.74     S.D. = 0.71 ระดับมาก 

จากตารางที่  2  พบวา 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดด้ี  เพื่อ

รองรับการทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา ตามกรอบแนวคิด CIPPIEST Model มีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( x = 3.74, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมากยกเวนดานการ
ถายโยงความรู ซึ่งมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.34, S.D. = 0.86) สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
กระบวนการ ( x = 4.14, S.D. = 0.56)

4.2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดด้ี เพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา จากการสัมภาษณ 

ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากตัวอยางโดยการสัมภาษณ สรุปเปน 8 ดาน ดังนี ้
1. ดานบริบท (Context) พบวา วัตถุประสงคของโครงการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของ

วิทยาลัยชุมชนพังงา ซึ่งเปนหนวยงานทางดานการศึกษาที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนในทองถิ่น  อีกทั้งยัง
สอดคลองกับพันธกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพโดยใชชุมชน
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เปนฐานใหแกวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเปนหนวยพัฒนาอาชีพในการดําเนินโครงการคร้ังนี้  นอกจากน้ีโครงการยังมีความสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่ และกลุมเปาหมายซึ่งเปนประชากรในจังหวัดพังงามีความตองการสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการอยาง
ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนพังงาไดลงพื้นที่คนหากลุมเปาหมายตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ ซึ่งไดจัดฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการคนหากลุมเปาหมายใหหนวยพัฒนาอาชีพ 

2. ดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา งบประมาณในการดําเนินโครงการมีความเพียงพอ หากมีการกําหนดกิจกรรม
เพิ่มเติมก็มีงบประมาณเพ่ิมเติมสนับสนุนได งบประมาณมีการแบงเปนหมวดหมู ตามกิจกรรมอยางครอบคลุม และชัดเจน การ
บริหารงบประมาณโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการดําเนินงานจากหลายหนวยงาน เชน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อีกทั้งวิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูดานทักษะการปฏิบัติงาน และ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี สามารถอธิบายความพรอมยกตัวอยางไดชัดเจน พรอมกับใหความรูเกี่ยวกับการนํา
ความรู และทักษะไปประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเองและภายในครอบครัวไดดี  

3. ดานกระบวนการ (Process) พบวา กจิกรรมที่จัดขึ้นมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีเปนไปตามแผนการดําเนินโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใชในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเปนไปตามกระบวนการ กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการมีการฝกอบรม
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง อีกทั้งมีการถายทอดประสบการณจากพนักงานแคดด้ีที่มีประสบการณ 
และมีกระบวนการสรางความรวมมือกับผูประกอบการในการรับผูสําเร็จการฝกอบรมเขาทํางานในสถานประกอบการ 

4. ดานผลผลิต (Product) พบวา กอนเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย แตหลังจากเสร็จสิ้นโครงการผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ยของความรู ทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานงานแคดด้ีในระดับดี ซึ่งมี
คาเฉลี่ยหลังการเขารวมโครงการมากกวากอนเขารวมโครงการ  โดยผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไป
ปฏิบัติงานไดจริง ซึ่งวิธีการท่ีใชวัดและประเมินผลของผูเขารับการฝกอบรมนั้นเปนการวัดระดับความรูดวยการทําแบบทดสอบที่
คณะผูรับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดรวมกับสถานประกอบการจัดทําขึ้น นอกจากน้ียังทําการทดสอบทักษะ
การปฏิบัติงานจริงของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการในครั้งนี้ดวย  

5. ดานผลกระทบ (Impact) พบวา ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการไปใช
ในการประกอบอาชีพพนักงานแคดดี้ได แตเนื่องดวยสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางราชการไดมีประกาศคําสั่งให
สนามกอลฟหยุดใหบริการช่ัวคราว  สงผลใหผูเขารวมโครงการท่ีไดทํางานในสถานประกอบการ (คิดเปนรอยละ 5 ของผูเขารวม
โครงการทั้งหมด) ในตําแหนงพนักงานแคดดี้ตองหยุดทํางาน นอกจากนี้ผูประกอบการสนามกอลฟรายอื่นในจังหวัดพังงา มีความ
ประสงคทีจ่ะนําหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนจากโครงการนี้ไปใชในการฝกอบรมพนักงานแคดด้ีอีกดวย 

6. ดานประสิทธิผล (Effectiveness) พบวา ผูเขารวมโครงการมีความรู และ มีทักษะการปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงาน
แคดดี้ตรงตามมาตรฐานของสถานประกอบการ และสอดคลองกับความคาดหวังของผูเขารวมโครงการ รวมท้ังสามารถนําความรูที่
ไดรับจากการเขารวมโครงการไปใชในการประกอบอาชีพไดอยางนาพอใจ  จากการสอบถามกับลูกคาที่ไดรับบริการจากพนักงาน
แคดดี้ซึ่งเปนผูเขารวมโครงการท่ีไดทํางานจริงในสถานประกอบการ ก็พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงระดับดี  อยางไรก็
ตามเนื่องดวยสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหสนามกอลฟหยุดใหบริการช่ัวคราวตามประกาศของทางราชการ 
จึงทําใหผูเขารวมโครงการเกือบท้ังหมดที่สมัครงานไวยังไมไดประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจไว  

7. ดานความยั่งยืน (Sustainable) พบวา โครงการมีแนวทางชัดเจนในการใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการเพ่ิมทักษะใหม (Reskill) หรือพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพื่อสรางหรือสนับสนุนใหเกิดความย่ังยืนของอาชีพพนักงาน
แคดดี้ได อีกทั้งมีแนวโนมสูงทีว่ิทยาลัยชุมชนพังงาจะสานตอโครงการใหเกิดความยั่งยืนโดยใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล 
นอกจากน้ีหลังสิ้นสุดโครงการมีการประชุมสอบถามแนวทางการพัฒนาชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูประกอบการ และ
ผูเขารวมโครงการ และไดเปดชองทางแอปพลิเคชันไลน (Line application) ใหติดตอสื่อสารกันเพื่อจะไดสงขาวสาร รวมท้ังได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเก่ียวกับการประกอบอาชีพแคดดี้ ซึ่งชวยสรางเครือขายของพนักงานแคดด้ีใหเกิดขึ้นดวย  

8. ดานการถายโยงความรู (Transportation) พบวา โครงการควรพัฒนา และเพ่ิมชองทางในการถายทอด และ
แลกเปลี่ยนความรู ระหวางผูประกอบการ และพนักงานแคดด้ีใหมากขึ้นกวาเดิม รวมท้ังพัฒนาองคความรูของพนักงานแคดด้ีให
ตรงกับความตองการของผูประกอบการอยูเสมอ เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคความรู และทักษะสําหรับการประกอบอาชีพ
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พนักงานแคดด้ีใหทันสมัยและตรงกับความตองการของผูประกอบการ และลูกคาอยูเสมอ โดยทางวิทยาลัยชุมชนพังงา อาจจะตอง
แนะนําและสนับสนุนในการจัดทําสื่อและสรางชองทางการสื่อสาร เพื่อใหสามารถถายทอดความรูไดถูกตองและเกิดความเขาใจท่ี
ตรงกัน เชน การจัดทําสื่อ การประชาสัมพันธ ติดประกาศ แจกเอกสารความรู เปนตน  

4.3 ปญหา และขอเสนอแนะของการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงานแคดด้ี เพ่ือรองรับการทองเท่ียวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา        

จากการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการคร้ังนี้ สรุปได            
4 ประเด็นหลัก คือ  1) โครงการมีหลักสูตร วิทยากร และกระบวนการที่นาสนใจ เนื่องจากหลักสูตรที่ใชในการอบรมมีทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิและเปนโครงการที่สนองตอบตอความตองการแรงงานของผูประกอบการ จึงควรดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่อง 2) การดําเนินโครงการในครั้งน้ีทําใหกลุมเปาหมายมีความต่ืนตัวในการประกอบอาชีพ และเปนการเปดโลกทัศน และ
ประสบการณใหมในดานการประกอบอาชีพใหแกกลุมเปาหมาย จึงควรขยายการดําเนินงานเพิ่มข้ึน 3) กสศ.ควรพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานโครงการใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น และลดความซํ้าซอนของขั้นตอนการดําเนินงาน รวมท้ังควรจัดระบบการ
ประสานงานระหวางกันของเจาหนาท่ี กสศ. ใหมีประสิทธิภาพดวย เพื่อเอื้อใหหนวยพัฒนาอาชีพสามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จ
ตามแผนดําเนินโครงการที่หนวยพัฒนาอาชีพไดวางแผนไว และ 4) ชวงเวลาในการดําเนินโครงการอยูในชวงที่โรคระบาดไวรัส               
โคโรนา 2019 เริ่มระบาดในประเทศไทย จึงทําใหผูประสงคเขารวมโครงการบางสวนถอนตัว เนื่องจากกังวลในความปลอดภัยแม
ทางคณะผูดําเนินโครงการจะไดดําเนินการมาตรการปองกันตามมาตรฐานสาธารณสุขอยางเครงครัดก็ตาม 

5. สรุปผลการวิจัย
1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานแคดด้ี เพื่อรองรับ

การทองเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดพังงา ตามกรอบแนวคิดแบบ CIPPIEST มีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
2) เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ยกเวนดานการถายโยงความรู ซึ่งมีความ

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการ ซึ่งแนวทางการสงเสริมดานการถายโยงความรู
นั้นจะตองพัฒนา และเพิ่มชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครือขายผูประกอบอาชีพพนักงานแคดดี้  ผูเลนกอลฟหรือนักกีฬา
กอลฟ และผูประกอบการสนามกอลฟ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน ทําใหเกิดองคความรู แลวนําองคความรูที่ไดไปใชในการพัฒนา
ความรู ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานแคดด้ีใหทันสมัย ตรงกับความตองการของผูเลนกอลฟ และผูประกอบการ ซึ่งจะสงผลให
อาชีพพนักงานแคดดี้มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดังน้ี ผลการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดาน

ผลกระทบ และดานประสิทธิผลอยูในระดับมาก อาจเน่ืองมาจากมีการสํารวจความตองการในการดําเนินโครงการจากผูมีสวนได
เสีย (stake holder) และมีกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมที่ใชในโครงการจากหลายภาคสวน เชน ผูประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ คือ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา รวมท้ังผูเช่ียวชาญในอาชีพ จึงสงผลใหโครงการตรงกับ
ความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง ในดานความยั่งยืนของโครงการน้ัน อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยชุมชนพังงาเปน
หนวยงานท่ีมีพันธกิจท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ และมีการดําเนินการตดิตามผูเขารวมโครงการ และมแีผนสงเสรมิให
โครงการดําเนินตอไปไดในอนาคต จึงสงผลใหผูมีสวนไดเสียในโครงการเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในระดับมาก  สวนผลดานการ
ถายโยงความรู (Transportation) ที่อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจาก สื่อและชองทางท่ีใชประกอบการถายโยงความรูยัง
มีนอย อีกท้ังในชวงท่ีเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการเกิดสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําใหผูเขารวมโครงการไม
สามารถทอดความรู ใหคําแนะนําหรือปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางแกเพื่อนบาน ชุมชน หรือผูสนใจที่จะประกอบอาชีพแคดดี้ได
เต็มที่ นอกจากนี้แลวจํานวนชองทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูประกอบการสนามกอลฟ ผูเลนกอลฟ และแคดด้ี ในระดับ
จังหวัด และในพื้นที่ใกลเคียงมีจํานวนไมมาก จึงทําใหเกิดการถายโยงความรูไปยังบุคคลอื่นที่สนใจเปนไปไดในวงจํากัด  จึงสงผล
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ใหผลการประเมินความเหมาะสมประเด็นดานการถายโยงความรูอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของนักวิชาการหลายๆ ทาน ไดแก วิทูลย สุธรรมมา (2557 : 116-119) และทีปทัศน ชินตาปญญากุล และ สุรวีร เพียร
เพชรเลิศ (2560 : 358-371) ซึ่งมีผลการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ ดาน
ประสิทธิผล และดานความย่ังยืนอยูในระดับมาก และมีผลการประเมินดานการถายโยงความรูในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยไดตั้ง
ขอสังเกตวางานวิจัยประเมินโครงการของนักวิชาการที่กลาวมาจะเปนโครงการท่ียังขาดกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมสําหรับเปน
แนวทางใหผูเขารวมโครงการไดนําปฏิบัติตอไปได ซึ่งแตกตางกับโครงการของผูวิจัยซึ่งคาดวานาจะมีสาเหตุมาจากสถานการณโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 จึงทําใหประชาชน รวมทั้งผูเขารวมโครงการตองใชชีวิตดวยความระมัดระวังมากขึ้น จึงสงผลใหไมมี
ความสะดวกในการถายโยงความรูไปสูบุคคลอ่ืน 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1) ในการดําเนินโครงการครั้งตอไปคณะผูรับผิดชอบโครงการ จะนําความรูจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาการ
ดําเนินโครงการโดยการเพิ่มชองทางการถายโยงความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
ผูเขารวมโครงการ และผูสนใจที่จะเขาสูอาชีพ 

2) กสศ. สามารถนําขอมูลไปใชวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินโครงการในปตอไป มีแนวปฏิบัติงานที่
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถบริหารโครงการไดตามมาตรฐานท่ีตั้งไว 

3) จากผลการวิจัยสงผลใหการดําเนินโครงการครั้งตอไปภายใตยุคปกติใหม (New normal) ตองจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงของโครงการเพื่อรองรับ หรือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นระหวางดําเนินโครงการ 

4) การสรางเครือขายของพนักงานแคดด้ี ควรมีผูประกอบการ และผูช่ืนชอบกีฬากอลฟ หรือนักกีฬากอลฟ อยูใน
เครือขายดวย เนื่องจากจะทําใหพนักงานแคดดี้ไดพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ทักษะตางๆ ใหตรงกับความตองการของ
ผูประกอบการ ผูเลนกอลฟ รวมทั้งพัฒนาตนเองใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอ  
 7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1) ควรมีการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) ของการดําเนินโครงการที่ไดรับทุนจาก กสศ. ในการพัฒนาพ้ืนที่
ตางๆ เพื่อนํากระบวนการดังกลาวมาใชเปนตนแบบในการดําเนินงานดานการพัฒนาโครงการอื่นๆ ตอไป 

2) ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยง หรือบริหารโครงการภายใตความเสี่ยงในยุคปกติใหม (New normal)
เพื่อใชเปนขอมูลหรือแนวปฏิบัติสําหรับการบริหารโครงการที่ไดรับทุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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Abstract  

The study aimed to 1) survey all supervisors’ satisfaction for the fourth year English major student 

trainees, Faculty of Humanities and Social Sciences, Songkhla Rajabhat University, 2) compare each aspect of 

satisfaction for the English major student trainees in terms among the categorized establishments, and 3) 

study the categorized establishments’ comments and suggestions towards job training of student trainees 

performances. The population were categorized into 5 types: the government sector, government-owned 

corporation, private organizations, self-employed business, and others e.g. an international school. The 

questionnaire was the instrument of this research. The collected data were analyzed by using descriptive 

statistics and content analysis. 

The study found that the supervisors’ satisfaction was rated at a high level (4.46) in all aspects: 

working virtue, morality, and attitudes at the highest level (4.65), personality and interpersonal skills (4.47), 

and knowledge and working skills (4.26). When comparing the supervisors’ satisfaction towards the job training 

among the categorized establishments in all respects, the results disclosed that the government sector 

showed the highest satisfaction and all categorized establishments’ satisfaction towards the job training was 

closely related in the same direction. Working virtue, morality, and attitudes was rated at the highest 

satisfaction. While personality and interpersonal skills and knowledge and working skills came later 

respectively. The establishments’ comments and suggestions were that honesty was the most prominent 

quality of the student trainees. Private organizations pointed that English grammar competence should be 

focused to achieve the goal of the work efficiency. 

Keywords: satisfaction, establishment, student trainee 
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การบริหารจัดการการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ประจำป พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงใหม 

สุดยอด ชมสะหาย1, จารวุัฒน สัตยานุรักษ1, ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ1, บุปผา ปลื้มสำราญ1, นรินทร  อนันตกลิ่น2

1คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม 
2คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email tyger.aea.11@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการการกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ประชากรเปนนักกีฬาแฮนดบอลผู ชายและผู หญิงจำนวน 179 คน เคร ื ่องมือเปนแบบสอบถามโดยใชทฤษฎี 4 M  คือ  

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานอุปกรณอำนวยความสะดวก ดานการบริหาร ท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจาก

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคา IOC = 1.00 สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย (μ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการศึกษา พบวา 

ดานการบริหารจัดการการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.37 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 สำหรับดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.48 ดานบริหาร

จัดการ มีคาเฉลี่ย 4.39 ดานอุปกรณอำนวยความสะดวก 4.35 ตามลำดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานงบประมาณ  

มีคาเฉลี่ย 4.27 ซึ่งสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย ควรไดรับทราบเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา

แฮนดบอลในระดับตาง ๆ ตอไป

คำสำคัญ : การบริหารจัดการ, กีฬาแฮนดบอล, ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
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The Management of 2020 Thailand Championship Handball game in 

Chiangmai 

Sudyod Chomsahai1, Jaruwat Sattayanuruk1, Thawuth Pluemsamran1,  

Bubpha Pluemsamran1. Narin Anantaklin2

1Faculty of Physical Education Thailand National Sports University Chiang Mai Campus  
2Faculty of Sports Science and Health Thailand National Sports University Chiang Mai Campus 

*corresponding author: email tyger.aea.11@hotmail.com

Abstracts 

The purpose of this research was to study the guidelines of management in 2020 Thailand 

Championship Handball game.  The population are handball athletes male and female 1 7 9  persons. The 

research instruments was using 4  M questionnaire there are man, money, material, and management.  They 

had been approved by 3 experts with the IOC as 1.00. The statistic in the data analyze was Percentage value, 

mean (μ), and standard deviation (σ). 

The management process of 2020 Thailand Championship Handball game. Facet were at High level 

by means 4 . 3 7  and the standard deviation as 0.69. The aspect with the highest average value was Man as 

4.48, management as 4.39, and material as 4.35 with the minimal score was Money has average value 4.27. 

So the Handball Association of Thailand and team managers should know to guide the management of 

handball matches and prepare teams at different levels. 

Keywords: Management, Handball, Thailand Championship 

บทนำ 

กีฬาแฮนดบอลไดนำเขามาเผยแพรในประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2482 โดยอาจารย กอง วิสุทธารมย อดีตอธิบดีกรม

พลศึกษา ในสมัยนั้นกีฬาแฮนดบอลยังนิยมการเลนแบบ 11 คนอยู แตคนไทยเราไมคอยจะนิยมเลนกีฬาประเภทนี้เทาใดนัก  

ซึ่งอาจเปนเพราะประเทศไทยสามารถเลนฟุตบอลไดตลอดฤดูกาล กีฬาแฮนดบอลจึงไมเปนที่นิยมเลน ตอมาป พ.ศ. 2500 

อาจารย ธนิต คงมนต ไดไปดูงานดานพลศึกษาในประเทศเดนมารก และสวีเดน ไดนำกีฬาแฮนดบอลกับมาเผยแพรอีกครั้งหนึ่ง 

โดยเริ่มบรรจุเขาสอนในโรงเรยีนฝกหัดครูพลานามัย และวิทยาลัยพลศึกษากอนท่ีอื่น เพื่อเปนการทดลอง และตอมาก็ไดเผยแพร

ไปตามโรงเรียนตาง ๆ บาง แตยังไมกวางขวางนัก 

จนกระทั่ง ป พ.ศ.2550  ประเทศไทยจัดการแขงชันกีฬาแฮนดบอลระดับอุดมศึกษาขึ้นครั้งแรกระหวางวันที่ 28 - 30 

มกราคม ณ อาคารมินิบุตร สนามกีฬาแหงชาติโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรวมกับสมาคมแฮนดบอลแหงประเทศไทย  

ผลการแขงขันชนะเลิศทีมชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ชนะเลิศทีมหญิง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ แตก็

กลับไดรับความนิยมนอยไมแพรหลาย ซึ่ง เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชชัย (2538) กลาววา การเตรียมทีมเขารวมการแขงขันจำเปนตอง
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มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปจจัยตางๆที่ทำใหนักกีฬาประสบความสำเร็จประกอบดวย บุคลากร โปรแกรม 

การฝกซอม สถานที่ อุปกรณและสิ่งอำนวยความสะดวก ตางๆ ทั้งที่กีฬาแฮนดบอล เปนกีฬาที่จัดการแขงขันในกีฬาโอลิมปก

เกมส เอเซียนเกมส กีฬาซีเกมส ชิงชะเลิศแหงประเทศไทย กีฬาแหงชาติ  เนื่องจากกีฬาแฮนดบอลเปนกีฬาที่มีการปะทะทำให

บาดเจ็บ อีกทั้งยังมีขอจำกัดในการเลน  สนามตองใชพื้นที่กวาง อุปกรณในการเลนมีราคาแพง เชน  กาวที่ใชสำหรับจับลูกบอล 

น้ำยาลางกาว ซึ่งตองนำเขามาจากตางประเทศ 

ปจจุบัน มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไดบรรจุวิชาแฮนดบอลไวในหลักสูตร ตลอดจนหลักสูตร มัธยมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2518 ก็จัดใหมีการเรยีนการสอน จึงนับไดวากีฬาแฮนดบอลเปนท่ีรูจักและนิยมกันอยางกวางขวางใน

หมูนักศึกษา นักเรียน และประชาชนคนไทยมากยิ่งขึ้น แฮนดบอลไดบรรจุในการแขงขันกีฬากรมพลศึกษา กีฬาเยาวชนแหงชาติ 

และกีฬาแหงชาติ ทั่วประเทศ รวมทั้ง กรมพลศึกษาเปนเจาภาพจัดการแขงขันรวมกับสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย 

มาตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดยการใชกติกาการแขงขันสากล โดยผูเลนฝายละ 7 คน กีฬาแฮนดบอลเปนกีฬาที่มีความเหมาะสมกับ

สภาพภูมิอากาศ และสภาพของคนไทย จึงไดมีการสงเสริมและใหมีการฟนฟูกีฬาประเภทนี้ขึ ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยใหกองกีฬา 

พลศึกษาเปนผูดำเนินการ ซึ่งเปนพันธกิจหนึ่งของกรมพลศึกษา (2564) และสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย ซึ่งจัดใหมี

การอบรมผู ฝกสอน อบรมผู ตัดสิน พรอมทั้งจัดใหมีการแขงขันกีฬาแฮนดบอลในกีฬากรมพลศึกษา และของสมาคมกีฬา

แฮนดบอลแหงประเทศไทยเปนประจำทุกป 

ในป 2563 กรมพลศึกษาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม จัดการแขงขันกีฬา

แฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยขึ้น โดยใชสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม และผูตัดสินของ

สมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย ในระหวางวันที่ 18-22 กันยายน พ.ศ. 2563 และมีนักกีฬาหลายรุนเขารวมการแขงขัน

ในครั้งนี้ เชน รุนอายุ 15 ป รุนอายุ 18 ป และรุนประชาชน ทั้งทีมชายและทมีหญิง ในการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอล

ในแตละป ยังไมมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค ความพรอมในดานตางๆเกี่ยวกับการบริหารดำเนินงานในการจัดการ

แขงขันมากอน ผูวิจัย ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับกีฬาแฮนดบอลมาเปนระยะเวลานานเห็นวายังไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร จึงสนใจ

ทีจ่ะศึกษาเรื่องการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ. 2563 ณ จังหวัด

เชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการของกรมพลศกึษา สมาคมกีฬาแฮนดบอล และหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ซึ่งผูวิจัย

ไดกำหนด ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัยรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักกีฬา ที่เขารวมการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย จำนวน 

179 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ.2563  

ณ จังหวัดเชียงใหม” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม เรื ่อง  

การบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเปน 

3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 เปนการสอบถามถึงสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจำนวน 7 ขอ ตอนที่ 2 เปนความ

คิดเห็นของผู ตอบแบบสอบถามเกี ่ยวกับการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจำป  
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พ.ศ.2563 ประกอบดวยดานบุคลากร ดานอุปกรณอำนวยความสะดวก ดานการบริหารจัดการ และดานงบประมาณ  

รวมจำนวน 39 ขอ ตอนที่ 3 เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหง 

ประเทศไทย ประจำป พ.ศ.2563 

วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

1. กำหนดประเด็นและขอบเขตของขอคำถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค แนวคิด และทฤษฎี 4 M มาใชในงานวิจัย

2. ดำเนินการสรางแบบสอบถาม

3. ทำการปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณ

4. นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา

(Content Validity) เพื ่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจ ัย (index of item-objective congruence หรือ IOC) 

(บุญชม ศรีสะอาด,2545) ไดผลคะแนนเฉลี่ยคา IOC คอื 1.00  

5. นำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนำมาแกไขใหสมบูรณกอนนำมาทดลองใช (Try-out) กับ

กลุมนักกีฬาที่มีลักษณะใกลเคียงกันจำนวน 30 คน 

6. นำแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหจำแนกแลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ฐิตาภา พรหมสวัสด์ิ, 2555) ความเช่ือมั่นเทากับ 0.7 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป

ผู ตอบแบบสอบถามเปนนักกีฬาทั้งหมด 179 คน เปนเพศชาย จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 65.40 และ 

เพศหญิง 63 คน คิดเปนรอยละ 34.60 สำหรับระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 64.20 ระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 33.50 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.30 ประสบการณ 

ในการแขงขันมากกวา 3 ครั้ง จำนวน 86 คน คิดเปนรอยละ 48.00 ประสบการณในการแขงขันจำนวน 2-3 ครั้ง จำนวน 55 คน 

คิดเปนรอยละ 30.70 

2. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 4 ดาน

สรุปไดดังนี้ 

2.1 ด านบ ุคลากร ผ ู ตอบแบบสอบถามเป นน ักก ีฬา คำถามจำนวน  10 ข อ มีค า เฉล ี ่ยโดยรวม  4 .48 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในระดับมาก สำหรับขอที่มากที่สุด คือ ทานเขารวมการแขงขันครั้งนี้ดวยความสมัครใจไมมีใคร

บังคับ มีคาเฉลี่ย 4.74 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมาผูฝกสอนพรอมที่จะใหคำแนะนำดูแลชวยเหลือทีมตลอดโปรแกรม

การแขงขัน มีคาเฉลี่ย 4.61 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61  

2.2 ดานอุปกรณอำนวยความสะดวก ผูตอบแบบสอบถามเปนนักกีฬา คำถามจำนวน 10 ขอ มีคาเฉลี่ยโดยรวม 4.35 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 อยูในระดับมาก สำหรับขอที่มากที่สุด คือ ฝายจัดการแขงขันมีเอกสารแจงขอมูลและใชโปรแกรม

การแขงขันสำหรับผูรวมอยางทั่วถึงทุกทีม มีคาเฉลี่ย 4.52 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมา คือ อยูในระดับมาก คือ มีการ

จัดเตรียมดานการปฐมพยาบาลและทีมงานอยางสมบูรณพรอมใชในการแขงขัน มีคาเฉลี่ย 4.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

2.3 ดานการบริหารจัดการ ผูตอบแบบสอบถามเปนนักกีฬา คำถามจำนวน 12 ขอ มีคาเฉลี ่ยโดยรวม 4.39 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยูในระดับมาก สำหรับขอที่มากที่สุด คือ คณะกรรมการจัดการแขงขันมีการประชุมเตรียมความ

พรอมกอนการแขงขัน มีคาเฉล่ีย 4.55 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 รองลงมา มีการประชุมบุคลากรและเจาหนาที่จัดการแขงขัน

เพ่ือดำเนินการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพของฝายตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 

2.4 ดานงบประมาณ ผูตอบแบบสอบถามเปนนักกีฬา คำถามจำนวน 9 ขอ มีคาเฉลี่ยโดยรวม 4.27 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.74 อยูในระดับมาก สำหรับขอที่มากที่สุด คือ มีการประสานงานกับสมาคมกีฬาแฮนดบอลเพื่อจัดตั้งงบสนับสนุน
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การจัดการแขงขันในแตละป มีคาเฉลี่ย 4.35 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมาคือ มีงบประมาณสนบัสนุนการจัดการแขงขัน

อยางพอเพียงจากสมาคม มีคาเฉลี่ย 4.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 

สรุปโดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.37 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 

โดยภาพรวม (รวมดาน)   ผลการแปลความ 

1. ดานบุคลากร 4.48 0.64 มาก 

2. ดานอุปกรณอำนวยความสะดวก 4.35 0.70 มาก 

3. ดานการบริหารจัดการ 4.39 0.67 มาก 

4. ดานงบประมาณ 4.27 0.74 มาก 

รวม 4.37 0.69 มาก 

อภิปรายผล 

นักกีฬาที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนนักกีฬาชายมากกวานักกีฬาหญิง ที่เปนเชนนี้เพราะนักกีฬาแฮนดบอลที่สง

เขาแขงขันเปนประเภททีมประชาชนชายที่มีทีมชายเขารวมการแขงขันมากกวาทีมหญิง ซึ่งหานักกีฬายาก และสวนมากมีวุฒิทาง

การศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ซึ่งสวนมากอยูระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี มีบางเล็กนอย ผูสอบ

แบบสอบถามมีประสบการณแขงขันมากกวา 3 ครั้ง แสดงวานักกีฬาเคยเลนแฮนดบอลมาในระดับเยาวชนในโรงเรียน เชน  

เขตการศึกษา ระดับภาคการศึกษา หรือเยาวชนแหงชาติเปนตน จึงเปนฐานขอมูลในการชอบเลนหรอืวาแขงขันกีฬาแฮนดบอล

ตอเนื่อง มาจนถึงเลนระดับประชาชน ดังนั้นนักกีฬาจึงรูกฎระเบียบ กติกาการเลนและแขงขันมาเปนอยางดี จึงคอนขางไมคอย

ไดรบัการบาดเจ็บ 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 

อาจเปนเพราะวาผูตอบแบบสอบถามเปนนักกีฬาเขาแขงขันดวยความสมัครใจไมมีใครบังคับ ตั้งใจ มีความพรอมทั้งรางกายและ

จิตใจ มีผูจัดการทีมใหความชวยเหลือ ผูฝกสอนพรอมใหคำแนะนำ ดูแลชวยเหลือทีมตลอดโปรแกรมการแชงขัน รวมทั้งฝาย

จัดการแขงขันและเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลือบริการนักกีฬาอยางทั ่วถึง อำนวยความสะดวกตางๆตลอดการแขงขัน 

ดำเนินการจัดการแขงขันตามขั้นตอนไดถูกตองมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2538) กลาววา 

บุคลากรเปนปจจัยหลักของการฝก ซึ่งจะลงทำการแขงขัน เชน ผูจัดการทีม ผูฝกสอน ตลอดจนเจาหนาที่อำนวยความสะดวก

ขณะซอมหรือทำการแขงขัน 

สำหรับดานอุปกรณอำนวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35 เปนเพราะวาฝายจัดการแขงขัน

มีเอกสารแจงขอมูลโปรแกรมการแขงขันสำหรับผูเขารวมอยางทั่วถึงทุกทีม มีการจัดเตรียมดานการปฐมพยาบาลและมีอุปกรณ

อยางสมบูรณพรอมใชในสนามการแขงขัน จัดเตรียมอุปกรณการแขงขันสำหรับนักกีฬาพรอมใชและมีความปลอดภัยรวมถึง

อุปกรณอื่นๆ เหรียญ ถวยรางวัล ของที่ระลึก สำหรับนักกีฬาอยางครบถวนและเพียงพอ รวมทั้งเครื่องปองกันอันตรายของ

นักกีฬา ซึ่งกีฬาแฮนดบอลเปนกีฬาที่ตองใชทักษะและความเร็วคอนขางสูง และอาจมีการปะทะกันในชวงการแขงขัน จึงตองมี

การจัดเตรียมความพรอมดานสนาม อุปกรณการแขงขัน และเครื่องอำนวยความสะดวกตางๆ อยางครบถวน สอดคลองกับ  

จักรพันธ ประกอบศรี (2563) ศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติที่มีความคิดเห็น

ในระดับมากเชนกัน 

สำหรับดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.39 เปนเพราะวา การบริหารจัดการของ

คณะกรรมการในการดำเนินการจัดมีการประชุมนัดหมายเตรียมความพรอมกอนการแขงขันมาเปนอยางดี มีการประชุมวาง

แผนการปฏิบัติงานลวงหนาในแตละฝาย ทั้งบุคลากร เจาหนาที่จัดการแขงขัน มีการประสานหนวยงาน องคกรตาง ๆ โดยเฉพาะ

ฝายเทคนิค ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม มีความพรอมทั้งดาน บุคลากร อาคารสถานที่ สนาม อุปกรณ
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การแขงขัน รวมทั้งการบริหารจัดการดานอื่นๆอยางครบครัน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดปลอดภัย ดูแลบรกิาร

นักกีฬาที่ไดรับบาดเจ็บ ซึ่งสอดคลองกับ ปราณี บุญเกลี้ยง (2555) ที่ศึกษาการบริหารจัดการกีฬาอาชีพของสมาคมกีฬา

วอลเลยบอลแหงประเทศไทย พบวา ดานการบริหารจัดการที่สำคัญดานตางๆครอบคลุมทั่วถึง เชน ฝายบริหารวางแผนพฒันา 

คอยดูแลสิทธิประโยขน ฝายผูตัดสิน ผูฝกสอน ที่มีความรูความเช่ียวชาญในสวนของงานที่รบัผิดชอบ 

 สำหรับดานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.27 เปนเพราะ ทีมที่แขงขันมีการประสานงานกับ

สมาคมกีฬาแฮนดบอล เพ่ือจัดต้ังงบสนับสนุนการจัดการแขงขันในแตละป ซึ่งจะตองมีการถั่วเฉลี่ยทุกรายการ ซึ่งอาจไมเพียงพอ

ตอคาใชจายในการดำเนินการมากนัก เชน ดานที่พักนักกีฬา เบี้ยเลี้ยงกรรมการผูตัดสินหรือคณะกรรมการตาง ๆ เปนตน  

ซึ่งสอดคลองกับ จักรพันธ ประกอบศรี (2563) ศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

พบวา  งบประมาณตองจัดสรรเพ่ิมมากกวานี้ ในเร่ืองเบี้ยเลี้ยง คาอาหารใหกับนักกีฬา เพ่ือใหเกิดการคลองตัว โดยภาพรวมดาน

งบประมาณอยูในระดับปานกลาง แตมีการจัดดำเนินงานการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย ตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ของสมาคม ซึ่งนักกีฬาที่มีความพรอมและมีปจจัยหลายๆอยางที่ตองการแขงขันกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ประจำป พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงใหม 

ซึ่งโดยเฉลี่ยแลว การบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลในครั้งน้ีทั้ง 4 ดาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.37 

ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.48 และคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ย 4.27  

เปนเพราะวา สมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทยมีความพรอมดานบุคลากร เชนผูตัดสิน เจาหนาที่มหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม มีความพรอมดานเจาหนาที่เทคนิค สนาม อุปกรณอำนวยความสะดวกตาง ๆ  มีการบริหารจัดการ

อยางเปนระบบ เพราะที ่ผานมาการจัดการแขงขันชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยมาตลอดทุกป จึงไดมีความพรอมตลอดมา  

สวนดานงบประมาณมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด จึงตองมีการเสนอปรับปรุงงบประมาณในการบริหารจัดการกับทีมท่ีแขงขันดวย อันจะ

ใหกิจกรรมการแขงจันกีฬาแฮนดบอลมีจำนวนทีมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคลองกับ สิริชัย พลับชวย (2557) ไดศึกษาพัฒนาที

นักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ พบวา สำหรับแนวทางการพัฒนาการ

เตร ียมทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิการและงบประมาณ มหาวิทยาลัยตองให การสนับสนุน 

ดานงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษา จัดหารางวัล อำนวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ

และงบประมาณในการดูและรักษาพยาบาล และมงคลชัย บุญแกว (2551) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการในการ

สงเสริมและพัฒนาทางกีฬาเพื่อความเปนเลิศ พบวา ในทางบทบาทหนาที่สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ไดแก นักกีฬา  

ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน ผูจัดการทีม ดานงบประมาณ ดานสนาม ดานวัสดุอุปกรณและดานการจัดการองคกรเพื่อใหเปน

แบบอยางที่ดี การทำงานจะบรรลุถึงจุดมุงหมายที่กำหนด 

แนวทางในการบริหารจัดการการกีฬาแฮนดบอลชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ทั้ง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ฉะนั้น สมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย สโมสร ผูจัดการทีม ผูฝกสอน รวมถึงนักกีฬา เพื่อนำไปวางแผนรวมกันในการ

เตรียมทีม บริหารจัดการใหดีข้ึนกวาเดิม เพ่ือเปนการพัฒนากีฬาแฮนดบอล ของประเทศไทยตอไป 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัย 

1. หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการแขงขันกีฬาแฮนดบอลในระดับตาง ๆ อยาง

ตอเนือ่ง 

2. ควรเก็บขอมูลจากการแขงขันกีฬาแฮนดบอลทุกระดับอายุ เพื่อนำมาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน 

3. ควรมีการสัมภาษณนักกีฬา ผูจัดการทีม และผูฝกสอน คณะกรรมการจากสมาคมกีฬาแฮนดบอลแหงประเทศไทย 
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การกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานจิตวิทยาและดานสังคมวัฒนธรรม 

สําหรับพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

กัญญนนัทน ล้ีจิรานุวัฒน1*, ดรรชนี เอมพันธุ1 และ นภวรรณ ฐานะกาญจน พงษเขียว1 
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บทคดัยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับของผลกระทบจากการทองเท่ียวในดานจิตวิทยาที่มีตอกลุมนักทองเท่ียวที่ไปเยือน
พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ และระดับของผลกระทบจากการทองเท่ียวที่มีตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ของประชาชนทองถ่ินท่ีอาศัยใกลเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง เพ่ือกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา
และขีดความสามารถรองรับดานสังคมวัฒนธรรมของการทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวง และเพ่ือวิเคราะหระดับของผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนรวมกับขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและดานสังคมวัฒนธรรมวาอยูในระดับที่ เกินขีดความสามารถ
รองรับการทองเที่ยวแลวหรือไม กําหนดประชากรในการศึกษาครั้งน้ี 2 กลุม คือ กลุมนักทองเที่ยวที่ข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาทพลวง
และกลุมประชาชนทองถ่ินท่ีอยูอาศัยใกลเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง กําหนดจํานวนตัวอยางนักทองเที่ยว 400 ชุด 
และจํานวนตัวอยางจากตัวแทนครัวเรือนของประชาชนทองถ่ิน จํานวน 342 ชุด สราง เครื่องมือ 2 ชุด เพ่ือใชรวบรวมขอมูลคือ
แบบสอบถามนักทองเท่ียวเพ่ือวัดระดับความรูสึกแออัดสําหรับประเมินผลกระทบดานจิตวิทยาและกําหนดขีดความสามารถรองรับ
ดานจิตวิทยา และแบบสัมภาษณประชาชนทองถ่ินเพ่ือรวบรวมขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลกระทบจากการทองเที่ยว 
พระพุทธบาทพลวงท่ีมีตอประชาชนทองถ่ิน ทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยใชสถิติอยางงาย 
คารอยละ คาฐานนิยม คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวไดรับผลกระทบดานความรูสึกแออัดจากการพบเห็นนักทองเที่ยวกลุมอื่นในระดับปาน
กลาง ขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานจิตวิทยาอยูที่จํานวนนักทองเท่ียว 580 คนตอชวงเวลา  พบวาการใชประโยชนและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนยังอยูในขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา  สวนผลกระทบจากการทองเที่ยวท่ีมีตอประชาชน
ทองถ่ินพบวาสวนใหญมีผลกระทบในระดับตํ่าถึงปานกลาง ยกเวนดานสิ่งแวดลอม 2 ประเด็นท่ีมีผลกระทบระดับสูง คือ เกิดฝุน
ละอองจากการจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.42)  และเกิดเสียงรบกวนจากการจราจร (คาเฉลี่ย 3.45) ขีดความสามารถรองรับการ
ทองเที่ยวในดานสังคมวัฒนธรรมกําหนดท่ีผลกระทบตอประชาชนทองถ่ินในระดับปานกลาง คาคะแนน  3.40  และพบวามี
ผลกระทบท่ีเกินคาขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวในมิติดานสิ่งแวดลอมของชุมชน 2 ประเด็น คือฝุนละอองและเสียงจาก
การจราจรในชุมชน ซึ่งการศึกษาไดเสนอแนะมาตรการในการแกไขปญหาเพ่ือลดผลกระทบดังกลาว  

คําสําคัญ: ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา, ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานสังคมวัฒนธรรม, 
 ผลกระทบจากการทองเท่ียว, พระพุทธบาทพลวง, อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
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Psychological and Social–Cultural Tourism Carrying Capacity Determination for 

Phra Phutthabat Phluang at Khao Khitchakut National Park, Chanthaburi Province 

Kanyanan Leejiranuwat1*, Dachanee Emphandhu1, and Noppawan Tanakanjana Phongkhieob1 

1*Major Field: Forest Resource and Environmental Administration, Faculty of Forestry, Kasetsart University. 
1Department of Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 

*Correspondence: email kanyanan_lee@hotmail.com

Abstract 

The objectives were to study 1) psychological impacts on tourists at Phutthabat Phluang, Khao 

Khitchakut National Park and socio economic and environmental impacts on local people living near tourism 

route to Phra Phutthabat Phluang, 2) to determine the psychological and social-cultural tourism carrying 

capacities of Phra Phutthabat Phluang, and 3) to analyze the tourism impacts if they exceeded the psychological 

and social-cultural tourism carrying capacities at Phra Phutthabat Phluang. The study population were 2 groups: 

tourists at Phra Phutthabat Phluang, and representatives of local households along tourism route to Phra 

Phutthabat Phluang. Sample sizes for tourist was set at 400 samples and 342 samples for local households. 

Two sets of research instruments were developed: tourist questionnaire to measure the perceived crowding 

level for assessing psychological carrying capacity and local people interview form to collect local opinions 

regarding social, economics, and environmental impacts from tourism so that the socio-cultural carrying capacity 

could be assessed. Collected data from both instruments was analyzed by percentage, mode, means and 

standard deviation. 

The results showed that the perceived crowding impacts from the appearance of other tourists beside 

their group was at medium level. The tourism psychological carrying capacity was determined at 580 people at 

one time. The average use level that caused psychological impact was found under the limit of psychological 

carrying capacity.  Most impacts from tourism to local people found at low and medium levels. There were 

two items of environmental issues found related to the community well-being: dust and noise from the traffic 

( x = 3.42 and 3.45), respectively.   The socio-cultural tourism carrying capacity was determined at the medium 

level of impact with the highest score of 3.40. The study also found two impact items that exceeded the 

carrying capacity: dust and noise from the traffic. Mitigations to lessen the impacts were proposed. 

Keywords: Psychological tourism carrying capacity, Socio-cultural tourism carrying capacity, Tourism impact, 

   Phra Phutthabat Phluang, Khao Khitchakut National Park 

1. บทนํา

งานประเพณีพระพุทธบาทพลวงไดจัดใหข้ึนนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงซึ่งเปนพ้ืนที่สวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ ตลอด 24 ชั่วโมง ในรอบ 10 ปที่ผานมา ต้ังแต พ.ศ. 2551 – 2560 โดยมีนักทองเที่ยวซึ่งเปนผูศรัทธาเดินทางมาแสวงบุญ
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หรือเดินทางทองเท่ียวจากที่ตาง ๆ มากกวา 10 ลานคน (อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ, 2560) เมื่อพิจารณาถึงสถิตินักทองเที่ยว 
ในพ้ืนที่พระพุทธบาทพลวง ซึ่งเปดการทองเท่ียวในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 เดือนระหวางชวงปลายเดือนมกราคมถึงปลายเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558- 2560 พบวาสูงถึง 17,880 คนตอวัน ประกอบกับพ้ืนที่ของพระพุทธบาทพลวงมีขนาดไมใหญนักจึงอาจมีผล
ตอความรูสึกแออัดของนักทองเท่ียวที่ข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาทพลวงได นอกจากน้ี ลักษณะการทองเท่ียวยังมีความเก่ียวของกับ
ประชาชนทองถ่ินที่อาศัยอยูในเสนทางทองเท่ียวดังกลาว ซึ่งเสนทางเขาถึงลานจอดรถและจุดรับ-สงนักทองเที่ยวเพ่ือข้ึนพระพุทธบาท
พลวงน้ัน จําเปนตองผานชุมชนหลายแหงจึงอาจทําใหเกิดผลกระทบตอประชาชนที่อยูอาศัย ปจจุบันพบวายังไมมีการศึกษา 
ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอกลุมผูเก่ียวของหลักสองกลุม ไดแก กลุมนักทองเท่ียวและกลุมประชาชนทองถ่ิน ซึ่งลักษณะของผลกระทบ
ของแตละกลุ ม น้ัน มีความแตกต า งกัน ไป  ทั้ ง น้ี  กลุ ม นักทอง เที่ ยว มี โอกาสได รับผลกระทบจากความแออัดของ 
แหลงทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากมีจํานวนนักทองเท่ียวที่มากเกินไปทําใหไมสามารถประกอบกิจกรรมไดสําเร็จตามความคาดหวัง 
ซึ่งสงผลตอความประทับใจและพึงพอใจของกลุมนักทองเท่ียวผูแสวงบุญในการประกอบกิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง
ในขณะท่ีกลุมประชาชนทองถ่ินที่ต้ังบานเรือนและประกอบอาชีพตางๆ อยูในเสนทางทองเท่ียวเขาสูพระพุทธบาทพลวง อาจไดรับ
ผลกระทบจากการที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากหลั่งไหลเขาสูพ้ืนที่ทั้งกลางวันและกลางคืน เกิดความแออัดของจราจร ฝุนควัน 
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การจางงาน รายได และคาครองชีพที่สูงข้ึน เปนตน ซึ่งอาจสงผลตอ
วิถีชีวิต ความเปนอยู ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา หมายถึง จํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดในแหลงทองเที่ยวในชวงเวลาหน่ึง 
ที่ยังคงทําใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณทองเท่ียวที่มีคุณภาพได โดยเฉพาะดานความรูสึกและอารมณ เชน ความรูสึกแออัด  
ตอจํานวนนักทองเท่ียว ในขณะท่ีขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานสังคมวัฒนธรรม หมายถึง ผลกระทบสูงสุดที่มีตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของคนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนน้ันๆ ยอมรับใหเกิดข้ึนได (ดรรชนี และคณะ, 2562ก) การกําหนดขีดความสามารถ
รองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานสังคมวัฒนธรรมเปนวิธีการหน่ึงซึ่งสามารถนําไปใชจัดการ
การทองเท่ียวเพ่ือควบคุมผลกระทบใหอยูภายใตเกณฑหรือระดับที่ยอมรับได โดยใชหลักการของ Stankey et al (1985) ที่นําเสนอ
หลักคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได (Limits of Acceptable Change, LAC) ซึ่ง ดรรชนี และคณะ (2562ข) ไดนํามา
ประยุกตในการกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวที่หมูเกาะลันตา  เพ่ือบริหารจัดการการทองเที่ยวสูความย่ังยืน 
และใชเปนมาตรการสําคัญในการควบคุมผลกระทบจากการทองเที่ยว ดังน้ัน โจทยวิจัยครั้งน้ีจึงมุงที่จะศึกษาระดับของผลกระทบ
จากการทองเที่ยวดานจิตวิทยาที่มีตอกลุมนักทองเที่ยวที่ข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาทพลวง และระดับของผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวท่ีมีตอประชาชนทองถ่ินท่ีอาศัยอยูบนเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง กําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยว 
ดานจิตวิทยาและดานสังคมวัฒนธรรม พรอมทั้งวิเคราะห ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน วาอยูในระดับที่เกินขีดความสามารถรองรับการ
ทองเท่ียวแลวหรือไม เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการ การทองเท่ียวบริเวณพระพุทธบาทพลวงในการควบคุมผลกระทบใหอยูใน
ระดับที่ไมเกินขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวทั้งดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1. เพ่ือศึกษาระดับของผลกระทบจากการทองเที่ยวดานจิตวิทยาที่มีตอกลุมนักทองเที่ยวและระดับของผลกระทบจากการ
ทองเที่ยวท่ีมีตอสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของประชาชนทองถ่ินที่อาศัยอยูบนเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง 

2.2  เพ่ือกําหนดขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานจิตวิทยาสําหรับกลุมนักทองเท่ียวและขีดความสามารถรองรับ
การทองเท่ียวในดานสังคมวัฒนธรรมสําหรับประชาชนทองถ่ินที่อาศัยอยูบนเสนทางเขาสูพระพุทธบาทพลวง 

2.3  เพ่ือวิเคราะหระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึนรวมกับขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานจิตวิทยาและดานสังคม
วัฒนธรรมวาอยูในระดับที่เกินขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวแลวหรือไม 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
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3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 การศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวดานจิตวิทยาและการกําหนดขีดความสามารถรองรับการ
ทองเที่ยวทางจิตวิทยา ประชากร คือ นักทองเท่ียวชาวไทยอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป ที่มานมัสการพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางกําหนดข้ึนจากสถิติจํานวนนักทองเท่ียวยอนหลัง 3 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2558-2560 (รายงาน
สรุปผลงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฎ) ประจําป 2560 ระหวาง 28 มกราคม-28 มีนาคม 2560) นํามาหา
คาเฉลี่ยไดเทากับ 1,072,849 คน แลวนํามาคํานวณโดยใชสูตรการสุมตัวอยางอยางงายของ Yamane (Yamane,1973) ไดจํานวน
ตัวอยาง 400 ชุด  

3.1.2 การศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการกําหนด  
ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวทางสังคมวัฒนธรรม ประชากร คือ ประชาชนทองถ่ินที่ต้ังบานเรือนในชุมชนตลอดเสนทาง
จากจุดจอดรถรับนักทองเท่ียว 4 หมูบาน ไดแก หมูที่ 2 ปากพลวง หมูที่ 4 พลวง หมูที่ 5 กระทิง หมูที่ 10 คลองกระทิง จํานวน 
2,268 ครัวเรือน โดยกําหนดใหครัวเรือนเปนหนวยในการวิเคราะห เก็บขอมูลจากผูแทนครัวเรือนที่อายุ 18 ปข้ึนไป กําหนดขนาด
ตัวอยางใชสูตรของ Yamane (1973) ไดขนาดตัวอยาง 342 ครัวเรือน นํามาหาการกระจายจํานวนครัวเรือนตัวอยางของ 
แตละหมูบานโดยใชสูตรการกระจายตามสัดสวน ทําการสุมตัวอยางโดยใชการเลือกแบบบังเอิญ 

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.2.1 สรางแบบสอบถามนักทองเที่ยวจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ แบบสอบถาม
ครอบคลุมเน้ือหาสวนตางๆประกอบดวย ตอนที่ 1) ภูมิหลังของนักทองเที่ยว ตอนที่ 2) ประสบการณ และการใชประโยชนของ
นักทองเที่ยว ตอนที่ 3) ขีดความสามารถในการรองรับดานจิตวิทยาโดยมีขอคําถามเก่ียวกับความรูสึกแออัดของนักทองเที่ยว 
ที่ประกอบกิจกรรม ความตองการพ้ืนที่ใชประโยชนในการประกอบกิจกรรม  ความตองการใหมีการจํากัดนักทองเท่ียว 
จํานวนนักทองเที่ยวที่เหมาะสมตอการประกอบกิจกรรม จากน้ันทดสอบแบบสอบถามฉบับรางกับนักทองเที่ยวในสภาพพ้ืนท่ีจริง
จํานวน 30 ชุด เพ่ือทราบถึงปญหาของการใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล จากน้ันวิเคราะหหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยใช
คาการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค (IOC) จากผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามงานวิจัย จํานวน 3 คน 
ไดคะแนนเทากับ 0.8 

3.2.2 สรางแบบสัมภาษณประชาชนทองถ่ินจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ครอบคลุมเน้ือหาสวนตาง ๆ ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1) ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2) ขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจสังคม ตอนที่ 3)
ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมนมัสการพระพุทธบาทพลวงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตอนที่ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวง วิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยใชคาการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค (IOC) จากผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามงานวิจัย จํานวน 3 คน ไดคะแนนเทากับ 0.75 หาคาความเชื่อมั่น
แบบวัดความสอดคลองภายใน (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน ไปทดลองใช (Try - out) กับประชาชนทองถ่ิน
ในพ้ืนที่ศึกษาจํานวน 30 ชุด วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นสําหรับขอคําถามในตอนที่ 3 ซึ่งเปนการวัดระดับของผลกระทบ โดยการคํานวณ
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (พวงรัตน, 2550) สําหรับขอคําถามเกี่ยวกับผลกระทบดานดานสังคมมีคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาไดเทากับ 0.678 ดานเศรษฐกิจไดเทากับ 0.758 และดานสิ่งแวดลอม ไดเทากับ 0.726 

3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

3.3.1 ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระ หรือรวบรวมจากหนวยงานราชการ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ
การทองเท่ียวดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ศึกษาลักษณะแหลงทองเท่ียวและสถิตินักทองเท่ียวในระยะ 3 ปยอนหลัง 
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3.3.2 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามนักทองเที่ยวซึ่งมีขอคําถามซ่ึงเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษา
กําหนดขีดความสามารถรองรับดานจิตวิทยาคือ ผลกระทบของจํานวนนักทองเที่ยวที่มีตอความรูสึกของนักทองเที่ยว โดยวัดเปน
ระดับความรูสึกแออัดของนักทองเท่ียวที่มีตอนักทองเท่ียวกลุมอื่นๆ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระดับความรูสึกแออัดไวดังน้ี รูสึกแออัดนอย
ที่สุดเทากับ 1 คะแนน รูสึกแออัดนอย 2 คะแนน รูสึกแออัดปานกลาง 3 คะแนน รูสึกแออัดมาก 4 คะแนน และรูสึกแออัดมากที่สุด
5 คะแนน วิเคราะหขอมูลโดยคาฐานนิยม คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรูสึกแออัดที่นักทองเที่ยวไดรับ การแปล
ความหมายผลการศึกษาไดแบงชวงชั้นของระดับความรูสึกแออัดออกเปน 5 ชวงชั้น คือ ระดับความรูสึกแออัดนอยที่สุด คะแนน
1.0 ถึง 1.80 ระดับความรูสึกแออัดนอย คะแนน 1.81 ถึง 2.60 ระดับความรูสึกแออัดปานกลาง คะแนน 2.61 ถึง 3.40 
ระดับความรูสึกแออัดมาก คะแนน 3.41 ถึง 4.20 ระดับความรูสึกแออัดมากที่สุด คะแนน 4.21 ถึง 5.00 ในขณะท่ีนักทองเท่ียว
ตอบแบบสอบถามน้ันผูวิจัยทําการนับจํานวนนักทองเที่ยวที่พบเห็นในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือหาความสัมพันธของระดับความรูสึก
แออัดที่นักทองเท่ียวตอบกับจํานวนนักทองเท่ียวที่ทําใหเกิดความรูสึกแออัดในขณะน้ัน การกําหนดคาขีดความสามารถสูงสุดในการ
รองรับดานจิตวิทยาไดจากการวิเคราะหคําตอบของนักทองเท่ียวถึงจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดที่ยอมรับไดมากที่สุด ซึ่งเปนจํานวนที่
นักทองเที่ยวคิดวาไมทําใหรูสึกแออัดในขณะท่ีประกอบกิจกรรมทองเที่ยวที่พระพุทธบาทพลวง จากน้ันเปรียบเทียบจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีพบเห็นกับคาขีดความสามารถรองรับสูงสุดวาเกินขีดความสามารถรองรับดานจิตวิทยาแลวหรือไม 

3.3.3 รวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสัมภาษณประชาชนทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวยตัวแปรสําคัญคือ ระดับของ
ผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวงท่ีมีตอตัวแทนครัวเรือนผูตอบแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทองเที่ยวใน 
ดานตางๆ ไดแก ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระดับผลกระทบไวต้ังแต 1-5 โดยที่คาคะแนน 1 
คือไมมีผลกระทบ ไปจนถึงคะแนน 5 ซึ่งหมายถึงมีผลกระทบมากท่ีสุด ในการแปลความหมายผลการศึกษาไดกําหนดใหผลกระทบ
ระดับตํ่ามาก/ไมมีผลกระทบอยูในชวง 1.00-1.80 ระดับตํ่า ชวง 1.81-2.60 ระดับปานกลาง 2.61-3.40 ระดับสูง 3.41-4.20 
และระดับสูงมาก 4.21-5.00 สวนการกําหนดคาขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานสังคมวัฒนธรรมน้ัน ไดจากการวิเคราะห
คาฐานนิยมของระดับผลกระทบสูงสุดที่ประชาชนทองถ่ินยอมรับไดมากที่สุด  จากน้ันเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
ทองเท่ียวที่มีตอประชาชนทองถ่ินวาเกินคาขีดความสามารถรองรับสูงสุดที่ยอมรับแลวหรือไม  

4. ผลและการอภิปรายผลวิจัย

4.1 ผลการศึกษาดานผลกระทบดานจิตวิทยาและขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา 

4.1.1 ขอมูลทั่วไปและรูปแบบการเดินทางของนักทองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 31.30 ป
(S.D. = 10.57) สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 42.80 เปนพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 29.30 รองลงมาคือนักเรียน
และนักศึกษา รอยละ 18.80 และอาชีพขาราชการ พนักงานของรัฐและพนักงานวิสาหกิจ รอยละ 16.30 สวนที่เหลือคือธุรกิจ
สวนตัวรอยละ 16.00 และอื่นๆ รอยละ 19.60 สวนใหญมีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 20,950 บาท (S.D. = 21,581) ภูมิลําเนามาจากภาค
กลางรอยละ 49.30 รองมาเปนภาคตะวันออก รอยละ 36.30 และสวนเหลือรอยละ 14.40 มาจากภาคอื่น ๆ นักทองเที่ยวสวน
ใหญเคยเดินทางมาเท่ียวพระพุทธบาทพลวงแลวโดยคาเฉลี่ยของจํานวนครั้งที่เคยเดินทางอยูที่ 2.87 ครั้ง (S.D. = 2.66) สื่อที่มีผล
ตอการตัดสินเดินทางมาเยือนแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุดคือแผนพับประชาสัมพันธของหนวยงาน รอยละ 59.50 รองลงมาจากคนที่
เคยไปมากอนรอยละ 32.30 สวนท่ีเหลือไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน นิตยสาร และอินเตอรเน็ต ลักษณะกลุมของการ
ทองเที่ยว พบวา สวนใหญเปนกลุมครอบครัว รอยละ 47.00 รองลงมาเปนกลุมเพ่ือน รอยละ 33.30 กลุมผสมระหวางเพ่ือนกับ
ครอบครัว รอยละ 10.00 กลุมที่ทํางาน รอยละ 7.50 และเดินทางเด่ียวรอยละ 2.00 มีจํานวนสมาชิกในกลุมเดินทางเฉลี่ย 9.8 คน
หรือ ประมาณ 10 คน วัตถุประสงคของการเดินทางคือมานมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รอยละ 83.30 
รองมาคือพักผอนกับธรรมชาติ รอยละ 10.00 และศึกษาวัฒนธรรม รอยละ 4.00 สวนที่เหลือเปนวัตถุประสงคอื่น ๆ เมื่อสอบถาม
ความตองการของนักทองเท่ียวพบวาสวนใหญตองการใหเปดพระพุทธบาทพลวงเฉพาะชวงเทศกาล รอยละ 73.00 สวนที่เหลือ
ตองการใหเปดตลอดป ประสบการณของนักทองเที่ยวที่ไดรับจากการมาเยือนพระพุทธบาทพลวงมากที่สุดสามอันดับแรก คือ 
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การไดรับความสุขใจจากการแสวงบุญ คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือการไดนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือทําพิธีกรรม
ทางศาสนา คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 (S.D. = 0.80) และการไดพ่ึงพิงตนเองและทดสอบความสามารถของตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 
(S.D. = 0.83) สวนคาประสบการณที่นักทองเท่ียวไดรับนอยที่สุด คือ การไดหลบหนีจากความแออัดและเสียงดังจากเมือง คาเฉลี่ย
เทากับ 3.37 (S.D. = 1.21) ดังน้ัน จึงเปนท่ีนาสังเกตวา ประสบการณที่ไดรับระหวางการแสวงบุญและนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในพ้ืนที่
อุทยานแหงชาติควรเปนบรรยากาศสงบแตนักทองเท่ียวกลับไดรับประสบการณนอยที่สุด ในเรื่องหลีกหนีความแออัดและเสียงดัง 

 

4.1.2 ผลกระทบดานจิตวิทยา นักทองเที่ยวสวนใหญ รอยละ 52.40 ตอบวารูสึกแออัดในระดับ 3 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อวิเคราะหดวยคาฐานนิยมพบวามีคาความรูสึกแออัดอยูในระดับ 3 มากท่ีสุดในจํานวน 5 ระดับ นักทองเที่ยวยังพบเห็น
นักทองเที่ยวอื่นๆที่ประกอบกิจกรรมในพ้ืนท่ีเดียวกันเฉลี่ยเทากับ 533 คน จํานวนสูงสุดเทากับ 1,187 คน และตํ่าสุด 200 คน 
ซึ่งจํานวนท่ีนักทองเท่ียวพบเห็นขณะประกอบกิจกรรมน้ันมีจํานวนมากกวาที่คาดหวังรอยละ 48.00 รองลงมาตรงกับที่คาดหวัง
และจํานวนพอๆกับที่คาดหวัง รอยละ 31.00 และไมคาดหวังอะไรรอยละ 17.50 สวนที่เหลือคือ นอยกวาท่ีคาดหวัง รอยละ 3.50 
นักทองเท่ียวที่เปนกลุมตัวอยางรอยละ 51.80 ไมตองการใหมีมาตรการในการจํากัดนักทองเท่ียว ในขณะท่ีรอยละ 48.30 ตองการ
ใหมีมาตรการในการจํากัดนักทองเท่ียว ซึ่งมาตรการท่ีตองการ คือ จํากัดจํานวนรถข้ึนตอชั่วโมง รอยละ 27.80 มาตรการรองลงมา
ตองการใหกําหนดใหมีการจองต๋ัวลวงหนา รอยละ 18.50 และมาตรการเพ่ิมคาธรรมเนียมการเขาพ้ืนท่ี รอยละ 2.00  

ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวานักทองเท่ียวมีความรูสึกแออัดเฉลี่ยในระดับปานกลางอาจเปนเพราะการรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถามดําเนินการระหวางเวลา 11:00 -03:00 น. และ 10:00 -19:30 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีคนข้ึนไปใชประโยชนไม
หนาแนนมากเทาใดนัก เพราะเปนชวงเวลากลางวันที่รอนจัดและชวงดึกในตอนกลางคืน จึงพบผูตอบแบบสอบถามถึงความรูสึก
แออัดในระดับ 5 เพียง รอยละ 7.1 เทาน้ัน ซึ่งชวงเวลาสวนใหญที่คนนิยมข้ึนไปพระพุทธบาทพลวงคือต้ังแต 05 :00 -09:00 น.
ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาในชวงเวลาดังกลาวในการวิจัยครั้งตอไป โดยกําหนดชวงเวลาศึกษาผลกระทบดานจิตวิทยาในระหวางวัน-เวลา
ที่มีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี การศึกษาทําใหทราบวาการทองเท่ียวในชวงกลางวันน้ันยังไมแออัดมากนัก ผูรับผิดชอบ
แหลงทองเท่ียวน้ีจึงควรบริหารจัดการและสรางแรงจูงใจใหนักทองเท่ียวมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในชวงกลางวันเพ่ิมข้ึน
นอกจากน้ัน จากสถานการณการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดกําหนด
นโยบายการทองเท่ียววิถีปกติใหม ซึ่งเนนความปลอดภัย การเวนระยะหางทางสังคม และการรักษาสิ่งแวดลอม ดังน้ันการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวของพระพุทธบาทพลวงจึงควรใหอยูในระดับความแออัดที่นอยลงกวาเดิม โดยตองคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
ทั้งรูปแบบการเดินทางและการประกอบกิจกรรมที่ตองกําหนดระยะหางทางสังคมใหเพียงพอในการนมัสการพระพุทธบาทพลวง
เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของเชื้อโรค รวมถึงคํานึงขีดความสามารถรองรับดานขยะและของเสียบนพระพุทธบาทพลวงดวยเชนกัน 

 

4.1.3 ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยา จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพบวา
นักทองเท่ียวยอมรับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีพบเห็นในขณะประกอบกิจกรรมสูงสุดที่ 580 คน (S.D. = 372)  ผูวิจัยจึงกําหนดใหเปน
คาขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานจิตวิทยาของพระพุทธบาทพลวง และจากการสํารวจแจงนับนักทองเท่ียวในชวงเวลาที่มี
การรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม พบวามีจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยที่ 533 คน (S.D. = 234.01)  จํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด 1,187 คน
และตํ่าสุดคือ 200 คน เมื่อเปรียบเทียบกับคาขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาแลวพบวาจํานวนนักทองเท่ียว
เฉลี่ยมีคาไมเกินขีดความสามารถรองรับดานจิตวิทยา แตจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดเกินคาขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานจิตวิทยา
ซึ่งผูวิจัยพบวาโอกาสท่ีพบเห็นนักทองเท่ียวที่มีจํานวนมากกวาขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานจิตวิทยามีมากถึงรอยละ 44  

 

4.2 ผลการศึกษาขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานสังคมวัฒนธรรม 
 

4.2.1 ขอมูลทั่วไป กลุมตัวอยางมีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน คิดเปนรอยละ 43.1 มีภูมิลําเนาเดิมเกิดท่ีน่ี อาศัย
อยูที่น่ี 6 ปข้ึนไป และไมคิดวาจะยายออกไปอยูที่อื่น รอยละ 96.8 มีอาชีพทําสวนผลไม รอยละ 46.9 มีปญหาขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 67.4 มีที่ดินในกรรมสิทธ์ิ 1-5 ไร คิดเปนรอยละ 16.7 ไมมีที่ดินในกรรมสิทธ์ิ คิดเปนรอยละ 57.2 
มีรายไดตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 56.9 ไดรับประโยชนเปนแหลงทองเท่ียว/พักผอนจากอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
รอยละ 62.8 สวนใหญพบวาการทองเท่ียวน้ีสงผลใหมีรายไดหรือประหยัดรายจาย รอยละ 74.2 มีความรูสึกดี/ชอบตอประเพณี
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นมัสการพระพุทธบาทพลวง เพราะเปนประเพณีสืบทอด รอยละ 46.9 ไมมีสวนรวมกับประเพณีนมัสการพระพุทธบาทพลวง คิดเปน
รอยละ 34.0 มีสวนรวมในเรื่องชวยกิจกรรมตางๆของทางวัด รอยละ 26.7 และเคยเห็นนักทองเท่ียวเขามาในชุมชน รอยละ 96.5 

4.2.2 ผลกระทบจากการทองเที่ยวพระบาทพลวงที่มีตอประชาชนทองถ่ิน พบวาผลกระทบดานสังคมอยูใน
ระดับปานกลางสองประเด็นคือ ประเด็นแรกผูตอบแบบสอบถามมีความกังวลในผลกระทบของการทองเท่ียวพระพุทธบาทพลวงทํา
ใหชาวบานไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเฉลี่ย 2.87) แตในขณะเดียวกันก็พบวาในประเด็นที่สองเปนผลดานบวกคือ
การทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวงทําใหชาวบานมีความสุข ลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน (คาเฉลี่ย 2.71) สวนที่เหลือมี
ผลกระทบในระดับตํ่าและตํ่ามาก ผลกระทบดานเศรษฐกิจพบวาอยูในระดับสูง เกือบทุกประเด็นคําถาม ไดแก การทองเที่ยว 
พระพุทธบาทพลวงทําใหชาวบานในชุมชนคาขายไดมากข้ึน ทําใหสมาชิกในครัวเรือนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และทําใหทานมีอาชีพเสริม
(คาเฉลี่ย 3.52 3.66 และ 3.72) สวนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานลบที่พบในระดับสูง คือทําใหเกิดฝุนละอองจากการจราจรในชุมชน
(คาเฉลี่ย 3.42) และทําใหเกิดเสียงรบกวนจากการจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.45) แตผลกระทบทางบวกคือทําใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมของชุมชน (คาเฉลี่ย 3.80) ซึ่งผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญในระดับสูงในเรื่องชุมชนควรมีสวนรวม 
ในการจัดการการทองเที่ยวในพระพุทธบาทพลวง ควรมีคาปรับหรือบทลงโทษนักทองเท่ียวที่กระทําผิดกฎในเขตพระพุทธบาทพลวง
ควรนําวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนมาใชดึงดูดนักทองเที่ยว ควรมีการกําหนดและควบคุมความเร็วรถในพ้ืนที่ชุมชน ชุมชนควร
จัดต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการทองเท่ียวข้ึนภายในชุมชน และควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในชุมชน
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

4.2.3 ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานสังคมวัฒนธรรม ประชาชนทองถ่ินทั้งหมดยอมรับระดับของ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนสูงสุดในระดับปานกลาง ซึ่งอยูในชวงคะแนนระหวาง 2.61-3.40  ดังน้ัน จึงกําหนดใหคาขีดความสามารถสูงสุด
ที่รองรับไดของขีดความสามารถการทองเที่ยวดานสังคมวัฒนธรรมอยูที่ผลกระทบทางลบไมเกิน 3.40  ซึ่งเมื่อวิเคราะหระดับของ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับระดับขีดความสามารถสูงสุดที่ยอมรับได พบวามีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 2 ประเด็น คือ เกิดฝุนละออง
จากการจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.42) และเกิดเสียงรบกวนจากการจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.45) ที่เกินคาขีดความสามารถ
รองรับได แตในภาพรวมแลวประชาชนทองถ่ินมีความเห็นวาการทองเที่ยวมีประโยชนมากกวามีโทษ และผลกระทบที่เกินคาขีด
ความสามารถรองรับการทองเท่ียวดานสังคมวัฒนธรรมน้ันสามารถบริหารจัดการไดหากมีการเปดโอกาสใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการการทองเท่ียวใหมากข้ึน ก็จะทําใหสามารถลดผลกระทบและเกิดความรวมมือในการปองกัน
แกไขผลกระทบไดดีข้ึนดวย ผลการศึกษาน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนทองถ่ินอื่นๆ ที่มีการศึกษาเรื่องขีดความสามารถรองรับการทองเท่ียว
ดานสังคมวัฒนธรรมเชนชุมชนทองถ่ินบนเกาะลันตาใหญ ซึ่งมีนักทองเที่ยวเขาไปประกอบกิจกรรมทองเที่ยวและพักคางในพ้ืนท่ี
ชุมชนพบวา ลักษณะของผลกระทบอาจมีความแตกตางกันบาง ทั้ง น้ี การทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวงสวนใหญแลวมีผลกระทบ
จากการคมนาคมที่ผานเขาไปในชุมชน เพราะมีการเดินทางทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมงในชวง 2 เดือนที่เปดการทองเท่ียว จึงทําให
ประชาชนทองถ่ินระบุผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการจราจรและฝุนจากถนนเปนหลัก แตมี ผลเปลี่ยนแปลงดานสังคม
วัฒนธรรมอยูในระดับตํ่า ในขณะท่ีชุมชนบนเกาะลันตาใหญ ผลกระทบดานลบจากการทองเท่ียวในพ้ืนที่เกาะลันตานอกจากประเด็น
สิ่งแวดลอมในเรื่องขยะและการจัดการขยะแลว เรื่องที่ชุมชนทองถ่ินสะทอนขอมูลผลกระทบดานลบมากที่สุดในดานสังคมคือ
อุบัติเหตุ การซื้อขายยาเสพติด การลักขโมย การจี้ปลนและผลกระทบจากแรงงานตางดาว พฤติกรรมและคานิยมของเยาวชน สวนดาน
เศรษฐกิจสวนใหญมีผลกระทบดานบวก (ดรรชนี และคณะ, 2562)  

ตารางที่ 1 ผลกระทบที่มีตอประชาชนทองถ่ินจากการเดินทางมาทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวงของนักทองเที่ยว (n=342) 
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ขอความ คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ความ 

ผลกระทบในมิติดานสังคม การทองเท่ียวพระพุทธบาทพลวง 
1. ทานรูสึกอึดอัดเม่ือมีนักทองเท่ียวมารวมประเพณีนมัสการพระพุทธบาทพลวง
2. กระทบตอวัฒนธรรมอันดีของชุมชน
3. สงผลกระทบตอการนับถือศาสนาของคนในชุมชน
4. ทําใหชาวบานไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. ทําใหทานมีความสุข ลดความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน (ผลกระทบดานบวก)

1.31 

1.01 

2.57 

2.87 

2.71 

1.21 

0.18 

1.23 

1.18 

1.20 

ตํ่ามาก 
ตํ่ามาก 

ตํ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ผลกระทบในมิติดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวพระพุทธบาทพลวง 
1. ทําใหชาวบานมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน (ผลกระทบดานบวก)
2. ทําใหชาวบานในชุมชนคาขายไดมากข้ึน (ผลกระทบดานบวก)
3. ทําใหทานหรือสมาชิกในครัวเรือนของทานมีรายไดเพ่ิมข้ึน (ผลกระทบดานบวก)
4. การทองเท่ียวในพระพุทธบาทพลวงทําใหทานมีอาชีพเสริม (ผลกระทบดานบวก)

2.96 

3.52 

3.66 

3.72 

1.08 

0.88 

0.83 

0.90 

ปานกลาง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลกระทบในมิติดานสิ่งแวดลอม การทองเท่ียวพระพุทธบาทพลวง 
1. สงผลกระทบตอการทําลายปามากข้ึน
2. ทําใหการจราจรแออัดมากจนเกินไป
3. ทําใหเกิดฝุนละอองจากการจราจรในชุมชน
4. ทําใหเกิดเสียงรบกวนจากการจราจรในชุมชน
5. ทําใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมของชุมชน (ผลกระทบดานบวก)

3.08 

3.34 

3.42 

3.45 

3.80 

0.93 

0.90 

0.88 

0.87 

0.70 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
สูง 
สูง 

5. สรุปผลการวิจัย
นักทองเท่ียวสวนใหญมีความรูสึกแออัดอยูที่ระดับ 3 ซึ่งหมายถึงความรูสึกแออัดระดับปานกลาง คาขีดความสามารถสูงสุด

ในการรองรับดานจิตวิทยาของพระพุทธบาทพลวงอยูที่ 580 คนตอชวงเวลา เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวที่พบเห็นกับคา
ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวดานจิตวิทยาแลวพบวาจํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยเทากับ 533 คนตอชวงเวลา ซึ่งมีคาไม เกิน
ขีดความสามารถรองรับดานจิตวิทยา แตจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดเกินคาขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานจิตวิทยา 
สวนผลกระทบจากการทองเที่ยวตอประชาชนทองถ่ินในระดับสูงพบในมิติดานสิ่งแวดลอม 2 ประเด็น คือ เกิดฝุนละอองจาก
การจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.42) และเกิดเสียงรบกวนจากการจราจรในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.45) และขีดความสามารถสูงสุด
รองรับการทองเท่ียวดานสังคมวัฒนธรรมกําหนดที่ระดับของผลกระทบปานกลาง คาคะแนน 3.40 

6. ขอเสนอแนะ

 6.1 อุทยานแหงชาติควรรวมกับทางวัดและผูประกอบการในการควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหเปนไปตามขีด
ความสามารถรองรับเพ่ือลดความแออัดในแหลงทองเที่ยวพระพุทธบาทพลวง และเพ่ือใหนักทองเที่ยวไดประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาในบรรยากาศความสงบเงียบ ไมรูสึกแออัดจนเกินไป โดยควรกระจายนักทองเที่ยวใหไปนมัสการพระพุทธบาทพลวง 
ในชวงเวลากลางวันมากข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษาระดับความรูสึกแออัดอยูในระดับปานกลางและยังไมเกินคาขีดความสามารถ
รองรับดานจิตวิทยา  
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6.2 แนวคิด “ทองเท่ียววิถีใหม ใสใจสิ่งแวดลอม” เปนนโยบายของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งเกิดข้ึน
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดเปนโอกาสอันดีในการใชขีดความสามารถรองรับ 
การทองเที่ยวมาเปนมาตรการสําคัญในการเวนระยะหางทางสังคม แตจําเปนตองมีการกําหนดระดับขีดความสามารถสูงสุดที่
ยอมรับไดดานจิตวิทยาใหมีคามาตรฐานที่สูงข้ึนเพ่ือลดความแออัดในพ้ืนที่แหลงทองเท่ียว 

6.3 ประชาชนไดใหขอเสนอแนะดานการจัดการเพ่ือลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโดยหามาตรการรวมกันในการลด
ผลกระทบดานเสียงและฝุนละออง เชน ควรมีการกําหนดและควบคุมความเร็วรถในพ้ืนที่ชุมชนและเขมงวดกวดขันกับเสียงจากทอไอเสีย
ของรถจักรยานยนตที่เกินคามาตรฐาน การปรับปรุงผิวถนนใหลดฝุนใหมากที่สุด และจํากัดเวลาเปดการทองเท่ียวใหเปนชวงเวลา
ระหวาง 05:00 -18:00 น. แทนการเปดตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะในขอ 1 ท่ีใหนักทองเที่ยวข้ึนพระพุทธบาทพลวง
ในชวงเวลากลางวันใหมากข้ึน 

6.4 ประชาชนไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการการทองเที่ยว ไดแก ปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมภายในชุมชน
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว ควรนําวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชนมาใชเพ่ือการทองเที่ยว ชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการทองเท่ียวข้ึนภายในชุมชน ควรมีคาปรับหรือบทลงโทษนักทองเที่ยวที่กระทําผิดกฎในเขตพระพุทธบาทพลวง และชุมชน
ควรมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวในพระพุทธบาทพลวง  
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บทคัดยอ  

ปจจุบันการกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนมีใหเห็นเปนจำนวนมาก ซึ่งการกระทำความรุนแรงนั้นมีหลายรปูแบบ 

ไมวาจะโดยวิธีการตี ขมขู ดาวารุนแรง หยิก หรืออาจหมายความรวมถึงการทำอนาจารดวย โดยการกระทำรุนแรงสวนใหญจะเปน
การทำโทษที่เกินกวาเหตุ และกระทำตอเด็กท่ีไมมีทางสู ซึ่งสาเหตุที่ครูกระทำความรุนแรงกับนักเรียนนั้นมดีวยกันหลายสาเหตุ เชน 

นักเรียนไมเชื่อฟงครู นักเรียนไมตั้งใจเรียน หรือนักเรียนไมเคารพครู หรืออาจมาจากตัวของครูเอง ซึ่งครูอาจจะควบคุมอารมณ
ตัวเองไมได ครูมีความเครียดสูง หรือครูมีความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจ ซึ่งการกระทำความรุนแรงตาง ๆ ที่ครูกระทำตอ
นักเรียน ถือวาเปนปญหาที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมและตองมีการควบคุมพฤติกรรมเหลานี้ หรือมีการแกไขอยางเรงดวน 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางสังคมท่ีดีใหกับเด็กทุกคน 

คำสำคัญ: พฤติกรรม  ความรุนแรง  บุคลากรในโรงเรียน 
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Abstract  

Currently, there is a large number of acts of violence among school personnel. There are many forms of 
acts of violence. Either by means of coercion, abusive, pinch, or even indecent act. Most acts of violence are 
excessive punishment for example, students did not obey the teacher, students do not intend to study or 
students do not respect teachers. In some cases, the reason why teachers use violence may come from the 
teachers themselves. Teachers may not be able to control their emotions, have high stress or  have a physical 
or mental disorder which acts of violence that teachers do against students considered a serious social impact 
problem. These behaviors must be controlled or an urgent correction as a guideline for building a good society 
for all children. 

Keywords: behavior, violence, school personnel 

1. บทนำ

  ปจจุบันปญหาความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกวัน เด็กไทยถูกกระทำความรุนแรงจากครูเปน
จำนวนมาก สวนใหญจะเปนการลงโทษโดยใชความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ เชน ทุบตี บังคับจิตใจ ใชคำพูดที่รุนแรง ซึ่งเหตุการณ
เหลานี้สามารถพบเห็นไดในสื่อตาง ๆ ทั้งทางโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ และสื่อโซเชียลทุกชนิด ซึ่งผูถูกกระทำมักจะเปนเด็กและ
เยาวชน เริ่มตั้งแตศูนยเด็กเล็กไปจนถึงมัธยมศึกษาเพราะเด็กเหลานี้ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองมีครูคอยดูแลควบคุม ทำใหเด็กและ
เยาวชนเหลานี้มีโอกาสท่ีจะถูกกระทำความรุนแรงอยูบอยครั้ง และสวนใหญไมกลาขอความชวยเหลือจากผูปกครองเพราะความ
หวาดกลัวเนื่องจากเด็กและเยาวชนเหลานี้ยังตองพบเจอกับครูที่กระทำตอพวกเขาอยูเปนประจำ 
  ปญหาดังกลาวจึงเปนปญหาที่สำคัญ เนื่องจากการใชความรุนแรงอาจสงผลตอรางกายและจิตใจ บางรายอาจถึงขั้นไดรับ
บาดเจ็บหรือพิการ และอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตจากการถูกทำราย เด็กเกิดภาวะทางจิตใจท่ีผิดปกติ เชน ซึมเศรา หวาดกลัวการไป
โรงเรียน การเรียนตกต่ำ หวาดผวา ซึ่งถือวาเปนปญหาที่ทำใหเด็กและเยาวชนเติบโตอยางไมมีคุณภาพและสรางความสูญเสียให
สังคม ทั้งนี้ผลกระทบไมไดเกิดเฉพาะกับผูถูกกระทำเทานั้น แตยังสงผลกระทบตอครอบครวั กลุมเพื่อน ตอชุมชนและสังคมโดยรวม
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ที่ตองสูญเสีย เจ็บปวด จากผลลัพธของความรุนแรงดังกลาว เชน ทำใหเด็กกลัวการมาโรงเรียน ทำใหครอบครัวเกิดปญหาทั้งดาน
จิตใจ คาใชจาย และเกิดความเครียดเนื่องจากบุตรถูกทำราย ซึ่งเปนเหตุการณที่ปรากฏใหเห็นเปนขาวตามสื่อตาง ๆ เกี่ยวกับครูใช
ความรุนแรงกับนักเรียน โดยมีกรณีศึกษา เชน  
  เรื่องราวของ "ครูจุม" ครูหองเด็กอนุบาล โรงเรียนเอกชนชื่อดังแหงหนึ่ง ทำรายลูกศิษยอยางรุนแรงจนเด็กหวาดผวา และ
แสดงอาการไมอยากไปโรงเรียนใหผูปกครองไดเห็น ขณะที่ครูที่อยูในหองอีก 2 -3 คนไมมีใครเขาไปหามปรามแตอยางใด ซึ่ง
ผูปกครองของเด็กชั้นอนุบาล 1 กลุมหนึ่ง สังเกตเห็นวา ลูกตัวเองผิดปกติ เนื่องจากไมราเริง และมีอาการหวาดผวากลางดึก ไม
อยากไปโรงเรียน และหลังจากไปรับที่โรงเรียน เด็กจะอยากเขาหองน้ำ เมื่อไปไลดูวงจรปด ก็พบวา "ครูจุม" ซึ่งเปนครูพี่เลี้ยง มี
พฤติกรรมที่ทำรายเด็กในหอง ทั้งกระชาก จิกหัว ผลักจนลม แตเหตุการณที่เกิดขึ้น ไมไดเกิดแควันเดียว เกิดขึ้นหลายครั้ง ในหลาย
วัน ซึ่งบางคลิป จะเห็นวา ครูจุม เก็บจานขาวทั้งที่เด็กกำลังจะอาปากกิน นอกจากน้ี ยังไมใหเด็กกินน้ำ หรือเขาหองน้ำดวย ซึ่งหาก
คนไหนขอเขาหองน้ำ ก็จะโดนทำโทษ โดยผูปกครองอางวา ลูกบอกวา ถูกทำรายในห องน้ำ ทำใหไมอยากเขาหองน้ำ และอ้ัน
ปสสาวะไว กระทั่งผูปกครองไปรับชวงเย็น ทั้งนี้ ครูจุมไดเปดใจผานสื่อ โดยยอมรับผิดวาทำรายเด็กจริง แตปฏิเสธวา ไมไดบังคับ
เด็กใหกินอวก และอางวาท่ีลงมือกับเด็ก เพราะเครียดสะสมในเรื่องสวนตัว แมปวย และอื่น ๆ ซึ่งท้ังหมดเปนความผิดของตนเพียง
คนเดียว นอกจากนี้ครูจุมบอกดวยวา ขอโทษผูปกครองจากใจจริง เปนบทเรียนครั้งใหญ และอยากใหผูปกครองอภัยให  (ไทยรัฐ
ออนไลน, 2563,  https://www.thairath.co.th/news/society/1938745) 
  กรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่ง เปนกรณีที่ครูถีบหนาเด็กอนุบาล 3 อายุ 5 ป แถมใหเพื่อนรุมเตะซ้ำจนบาดเจ็บ เมื่อไปสอบถามท่ี
โรงเรียน ครูประจำชั้นไดขอโทษ และยอมรับวาถีบหนาเด็กจริงเพราะดื้อ และชอบทะเลาะกัน มีการชดใชคาเสียหายและผูปกครอง
ยายเด็กไปเรียนที่อื่น แตเด็กยังคงมีอาการหวาดกลัว จนตองใหนักจิตวิทยาเขามาพูดคุยกับเด็ก เพื่อประเมินสภาพจิตใจของเด็ก
ตอไป (มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพ่ือเด็กและสตรี, 2563, https://hilight.kapook.com/view/208195) 
รวมทั้งการกระทำอนาจาร การใชภาษาถอยคำที่รุนแรง ขมขู ตำหนิติเตียน กลาวโทษนักเรียน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ถือไดวาเปน
พฤติกรรมที่รุนแรงท้ังสิ้น  

 จากขาว เปนเพียงแคสวนหน่ึงท่ีปรากฏเปนขาวใหญ แตยังมีการใชความรุนแรงอีกมากมายที่ไมตกเปนขาวแฝงอยูในสังคม
นอกจากนี้ ยังพบวาการใชความรุนแรงในโรงเรียนมีการเปลี่ยนโฉมจากแตเดิมจะพบการใชความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดจากตัว
นักเรียนเอง เชน การทะเลาะวิวาท การใชความรุนแรงจากคำพูด แตปจจุบัน ปรากฎการใชความรุนแรงที่เกิดจากบุคลากรใน
โรงเรียน โดยเฉพาะบุคลากรที่ถูกเรียกวา “ครู”  ทำใหโรงเรียนกลายเปนสถานท่ีที่ทำใหบุคคลท่ัวไปรูสึกวาไมปลอดภัยสำหรับเด็ก
อีกตอไป ซึ่งเปนปญหาเรงดวนท่ีรัฐตองใหความสนใจ
  ดังนั้น บทความนี้จึงมุงเนนศึกษาในเชิงคิดวิเคราะหจุดเริ่มตนของปญหา เพื่อสะทอนความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน
โดยเนนที่มุมมองจากส่ือตาง ๆไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต ในขณะเดียวกันบทความช้ินนีส้ะทอนถึงปญหาความ
รุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน และวิธีจัดการกับปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น วานักเรียนที่ถูกบุคลากร ในโรงเรียนกระทำความ
รุนแรงนั้นเกิดขึน้เพราะอะไร และตองมีการควบคุมหรือปองกันปญหาความรุนแรงน้ันอยางไร 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อทำความเขาใจถึงสาเหตุและรูปแบบของความรุนแรงท่ีเด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียน
2. เพื่อศึกษาปญหาความรุนแรงและคนหาวิธีปองกันการใชความรุนแรงอันเกิดจากบุคลากรในโรงเรียน

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

บทความเรื่อง “ปญหาการใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน” มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้  
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 3.1 ความหมายและประเภทของความรุนแรง 
 Violence Prevention Alliance (VPA) ใหคำนิยามไวในรายงานโลกเรื่องความรุนแรงและสุขภาพ (World report on 
violence and health - WRVH) วา ความรุนแรง หมายถึง การใชกำลังบังคับหรือใชอำนาจทางกายที่คุกคามตอตัวเอง บุคคลอื่น 
หรือตอกลุมหรือชุมชน ที่สงผลใหเกิดหรือมีโอกาสสูงที่จะทำใหเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ความเสียหายทางจิต การยับยั้งความ
เจริญงอกงามหรือการกีดกัน ปดกั้น ทำใหสูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการไดรับในส่ิงท่ีสมควรจะไดรับ (WHO, 2020) 

องคกรอนามัยโลก (WHO, 1995 อางถึงใน นันทพันธ ชินล้ำประเสริฐม 2546) ใหคำนิยามความรุนแรงไววา คือ ความตั้งใจ
และจงใจ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาวาการกระทำน้ันเปนความรุนแรงหรือไม ดังน้ี  

 1) ความรุนแรงที่เกิดจากความจงใจนั้น ไมจำเปนตองจงใจกอให เกิดผลเสียหาย กลาวคือ ผูใชความรุนแรงจงใจกระทำ
พฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสียหรือมีแนวโนมสูงที่จะกอใหเกิดผลตอผูถูกกระทำแตผูกระทำอาจไมตองการใหเกิดผลรายแรงเกินไป
กวาที่ตั้งใจไว  

 2) การแยกแยะความจงใจ หรือตั้งใจกระทำความรุนแรง สามารถพิจารณาบนพื้นฐานของความตั้งใจกระทำใหบาดเจ็บ
กับความตั้งใจท่ีจะกระทำความรุนแรง ซึ่งอาจถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ หรือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ผูกระทำ
ความรุนแรงในบางสังคมอาจต้ังใจกระทำอันตราย แตโดยพื้นฐานของวัฒนธรรมในสังคมน้ันไมไดมองการกระทำดังกลาวเปนการใช
ความรุนแรง เชน การตัดหรือขลิบอวัยวะเพศหญิง ในวัฒนธรรมน้ันมองวาเปนพิธีกรรมใหหลุดพนจากบาปมากกวาการรับรูวาเปน
การใชความรุนแรง  

 3) การจงใจกระทำความรุนแรง ขึ้นอยูกับระดับของความตั้งใจ ผูกระทำความรุนแรงบางคนตั้งใจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
และจงใจที่จะใชความรุนแรง แตไมไดตองการใหเกิดผลมากเกินกวาท่ีตนกระทำ เชน บุคคลที่พยายามจะฆาตัวตาย ไมไดตองการที่
จะตายแตตองการเรียกรองความสนใจ  

นอกจากน้ี WRVH ยังแสดงใหเห็นถึงประเภทของความรุนแรง ไดแก  
 1) ความรุนแรงตอตนเอง หมายถึง ความรุนแรงซึ่งผูกระทำความผิดและผูเสียหายเปนบุคคลเดียวกัน โดยแบงออกเปน

การทำรายตัวเองและการฆาตัวตาย  
 2) ความรุนแรงระหวางบุคคล หมายถึง การใชความรุนแรงระหวางบุคคล แบงเปนครอบครัวและความรุนแรงในคูของตน

ความรุนแรงในชุมชน การกระทำทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรงของคูรัก คูเพื่อนสนิท และการลวงละเมิดผูสูงอายุซึ่งมักถูกกระทำ
จากคนคุนเคยและคนแปลกหนา รวมถึงความรุนแรงของเยาวชน การโจมตีโดยคนแปลกหนาความรุนแรงที่เกี่ยวของกับทรพัยสิน
อาชญากรรม และความรุนแรงในท่ีทำงานและสถาบันอื่น ๆ 

 3) ความรุนแรงระหวางกลุม หมายถึง ความรุนแรงท่ีเกิดจากกลุมใหญ ๆ และสามารถแบงออกเปนความรุนแรงทางสงัคม
การเมือง และเศรษฐกิจ 

ดังนั้น จึงเห็นไดวาความรุนแรงตามคำนิยามขององคกรอนามัยโลกจะเนนที่เจตนา ความตั้งใจ จงใจ ในการกระทำตอ
ตนเองหรือบุคคลอื่นดวยการใชกำลังเพื่อใหเกิดผลรายตอรางกาย จิตใจ หรือทำลายทรัพยสิน รวมไปถึงการกีดกัน ปดกั้นเสรีภาพ
หรือการใชสิทธิตาง ๆ

 3.2 ทฤษฎีที่เกีย่วของ
บทความน้ี มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 3.2.1 ทฤษฎีประโยชนนิยม (Utilitarianism) 
 ประโยชนนิยม (Utilitarianism) เปนทรรศนะทางจริยศาสตรที่ถือเอาประโยชนสุขเปนเกณฑตัดสินความผิดถูก ชั่วดี 

กลาวคือ การกระทำที่กอใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกคนจำนวนมากที่สุด ถือเปนการกระทำที่ดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540: 101) 
และเนื่องจากประโยชนนิยมเปนจริยศาสตรที่เนนเปาหมายสิ้นสุดจริยธรรม (ends ethics) ดังนั้น จึงพิจารณาความถูกผิดของการ
กระทำท่ีผลของการกระทำโดยไมนำตัวการกระทำมาตัดสิน ไมวาการกระทำนั้นจะประกอบดวยเจตนาดีหรือไมก็ตาม 

สาระสำคัญของประโยชนนิยมถือวาความสุขเปนสิ่งที่ดีท่ีสุดสำหรับมนุษย ความสุขจึงเปนตัวตัดสินวาการกระทำดี ไมดี 
ควร ไมควร ถูกหรือผิด ดังนั้น ถาการกระทำใดที่กระทำแลว ใหประโยชนสุขมากกวาก็ถือวาการกระทำนั้นดีกวา และควรกระทำ
มากกวา อนึ่ง ประโยชนสุขในที่นี้มิไดหมายถึงประโยชนสุขของฝายใดฝายหนึ่ง แตหมายถึงประโยชนสุขของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
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ตาม “หลักมหสุข” (the greatest happiness principle) ที ่วา “ความสุขที ่มากที ่สุด ของคนจำนวนมากที ่สุด” (greatest 
happiness of the greatest number) ทั้งนี้ตองคำนึงถึงโทษหรือความทุกขที่จะเกิดขึ้นดวย โดยทุกขหรือโทษที่เกิดขึ้นตองไม
มากกวาประโยชนที่ไดรับ และในบางกรณีที่ตองเลือกกระทำ เนื่องจากทุกทางเลือกนั้นลวนแตกอใหเกิดความทุกข ก็ใหถือวาการ
กระทำท่ีกอใหเกิดความทุกขนอยกวาเปนการกระทำท่ีใหความสุขมากกวาทางเลือกอื่น ๆ (ดำรงค วิเชียรสิงห, 2530: 30)  

ทั้งนี้การกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน เปนกรณีที่ผูกระทำผิดใชความรุนแรงกับนักเรียน โดยการบันดาล
โทษะ หรือเรียกวาสนองความตองการดานอารมณ เนื่องจากการใชความรุนแรงกับนักเรียนที่เกินกวาเหตุนั้นไมได กอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม แตเปนการที่ผูกระทำผิดใชความรุนแรงเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประโยชนนิยม ที่วา 
ผูกระทำผิดถือเอาประโยชนสุขของตนเปนเกณฑ โดยไมสนใจวาการกระทำน้ันดีหรือไมดี ถูกหรือผิด  

 3.2.2 ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self Control Theory)
 ไมเคิล อาร ก็อดเฟรดสัน (Michael R. Gottfredson) และทราวิช เฮอชิ (Travis Hirschi) ไดสรางทฤษฎีทั่วไปของ

อาชญากรรม (A General Theory of Crime) ในป ค.ศ. 1990 เปนการอธิบายการควบคุมตนเอง (Self-control) ที่มีผลตอการ
กออาชญากรรม 

ก็อดเฟรดสัน และเฮอชิ ใหความหมายอาชญากรรมวา “การกระทําดวยกําลังหรือการฉอโกงในการแสวงหาความสนใจ
ของตนเอง” (Acts of force or fraud undertaken in pursuit of self-interest) ผูที่มีการควบคุมตนเองต่ำมีโอกาสจะกระทํา
ผิดหรือกออาชญากรรมไดสูง ซึ่งผูกระทำผิดไมรูสึกละอายตอการกระทําเชนนั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวมีความสัมพันธกับการกอ
อาชญากรรมอยางใกลชิด  (สุรีย กาญจนวงศ และคณะ, 2549) 

 การกระทำความรุนแรงของบุคลลากรในโรงเรียน อาจเกิดจากการควบคุมตนเองต่ำ เพราะไมสามารถควบคุมอารมณ
ของตนเองได จึงเปนสาเหตุที่นำไปสูการกออาชญากรรม ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการควบคุมตนเอง ที่ กลาววา ผูที่มีการควบคุม
ตนเองต่ำมีโอกาสจะกระทําผิดหรือกออาชญากรรมไดสูง  

3.2.3 ทฤษฎีเหย่ืออาชญากรรม (Crime Victim Theory) 
 แนวคิดของ ฮาน ฟอน เฮนติก (Han Von Hentig) นักวิชาการชาวเยอรมัน เปนนักคิดเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรมในยุค

แรก ๆ เฮนติกใชเวลาสวนใหญในการคนหาสาเหตุของการกระทำผิด โดยมุงเปาไปที่เหยื่ออาชญากรรม  เฮนติกตั้งขอสังเกตวา
อะไรท่ีทำใหเหยื่อตกเปนเปนเหยื่อจากการกระทำผิด และอาชญากรรมกับเหยื่อมักจะเปนของคูกัน การจำแนกเหยื่ออาชญากรรม
ในความคิดของเฮนติกไดยึดปจจัยทางจิต สังคม และรางกายเปนตัวกำหนดประเภท ซึ่งการศึกษาวิจัย ในเรื่องความรุนแรงใน
โรงเรียนนั้น มีประเภทของเหยื่อที่เกี่ยวของ ไดแก ผูเยาว ( The young) เชน เด็กเล็ก ซึ่งขาดประสบการณชีวิต การเจริญเตบิโต 
ทั้งดานกายและจิตใจยังไมสมบูรณ จึงงายแกการตกเปนเหยื่อ (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, หนา 60-61) 

การกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนนั้น เนื่องจากครูใชความรุนแรงกระทำตอเด็ก ซึ่งเด็กผูถูกกระทำน้ัน ไม
สามารถตอบโตหรือขัดขืนครูได เพราะดวยความที่เปนเด็กเล็ก ทั้งความคิดและรางกายที่ยังไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเพียงพอ 
จึงทำใหตกเปนเหยื่อไดงาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม ของเฮนติก ในประเภทของเหยื่อท่ีเปนผูเยาว   

 3.2.4 ทฤษฎีความกดดัน (General Stain Theory) 
 นักสังคมวิทยา โรเบิรต แอคนิว (Robret Agnew) เจาของทฤษฎี General Stain Theory (GTS) ทำการศึกษาเก่ียวกบั

ความกดดันในระดับบุคคล เมอรตันตั้งสมมติฐานวาการแบงชนช้ันทางสังคมทำใหเกิดอาชญากรรม แตแอคนิวตั้งสมมติฐานวาทำไม
คนท่ีรูสึกเครียดและกดดันจึงกระทำความผิด แอคนิวอธิบายกิจกรรมของผูกระทำผิดที่จะมองไปท่ีเรื่องของชนช้ันทางสังคมสถานะ
ทางอารมณในเชิงลบ เชน ความโกรธ ความไมพอใจ หรืออารมณตาง ๆ ที่สงผลในเชิงลบและเปนอันตรายตอความสัมพันธในสังคม 
โดยสถานะทางอารมณในเชิงลบ จะกอใหเกิดความกดดันหลายประเภท ไดแก  

1) ความลมเหลวในการไปถึงเปาหมายที่เปนคานิยมของสังคม
2) การแยกออกจากกันระหวางความคาดหวังและความสำเร็จ
3) การสูญเสียสิ่งเราทางบวก ความกดดันอาจเกิดเพราะการสูญเสียคุณคาในทางบวก
4) การถายทอดสิ่งเราในทางลบ
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 ความกดดันแตละแบบจะเพิ่มความรูสึกทางอารมณในดานลบและความผิดหวัง ซึมเศรากลัว และที่สำคัญที่สุด คือ 
ความโกรธ ความโกรธท่ีเพิ่มขึ้นจะกอใหเกิดการรับรูสิ่งที่ผิดและทำตามความอยากของตนเพื่อแกแคน ใชกำลัง ขาดการยับยั้งช่ังใจ 
เนื่องจากผลผลิตทางอารมณ ความกดดันจึงเปนปจจัยที่นำไปสูการกระทำผิดเมื่อความกดดันนั้นเกิดขึ้นเปนเวลานาน ซ้ำแลวซ้ำอีก 
สรางความไมเปนมิตร ข้ีระแวงสงสัย และทัศนคติแบบกาวราว (ปยะพร ตันณีกุล, 2558 , หนา127-128) 

 3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 นงเยาว แขงเพ็ญแข (2563) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสรางคานิยมสันติวิธีรวมกับจริยธรรมในระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ผลวิจัยพบวา การรังแกกันระหวางเด็กดวยกัน ไมสามารถใชสันติวิธีมาบริหารจัดการได เพราะผูกระทำมีเจตนาทำรายผูที่
ออนแอกวาและไมมีทางสู การแกไขจึงตองใชการปรับพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา  เพื่อใหเด็กเรียนรูวิธีการควบคุมอารมรณใหได 
พรอม ๆ กับการสรางคานิยมใหใชสันติวิธีจัดการความขัดแยง งานวิจัยสรุปตอนหนึ่งวา เปนเรื่องดีที่สังคมหันมาสนใจปญหานี้ สื่อ
ทุกแขนง ทีวีทุกชองชวยกันออกขาว ฉะนั้นจึงถึงเวลาที่จะปฏิวัติสังคมวิทยาโรงเรียน เพื่อพัฒนาความสัมพันธแนวราบระหวางครู
กับนักเรียน ขจัดความสัมพันธแนวด่ิงท่ีใชอำนาจและความรุนแรงแบบเดิม ๆ และควรระบุไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ปท้ังดานความ
มั่นคง การปฏิรูปการศึกษา หรือการพัฒนาครอบครัว จึงขอเรียกรองใหทุกภาคสวนในสังคม รวมทั้งรัฐบาลหันมาสนใจปญหา
มากกวาท่ีเปนอยู  

จิตพิสุทธ์ิ แทนวัน และ ชัญญา อภิปาลกุล (2553) ศึกษาเรื่อง แนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษาโดย
ใชวิธีการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง กลาววา สภาพปญหาความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษา มี 4 ดาน ไดแก  

1) ความรุนแรงทางรางกาย พบวา สวนใหญ ครู และผูปกครอง เคยเปนผูกระทำ และใชความรุนแรงจนทำใหนักเรียนไดรบั
บาดเจ็บ สวนนักเรียน พบวา เคยเปนผูกระทำและถูกกระทำความรุนแรงจนทำใหเกิดการบาดเจ็บ  

2) ความรุนแรงทางเพศ พบวา สวนใหญ ครู ผูปกครอง ไมเคยกระทำไม เคยเห็น และไมเคยไดรับรายงานวานักเรียนถูก
กระทำในลักษณะของการลวนลามทางเพศ หรือละเมิดสิทธิทางเพศ และนักเรียนสวนใหญ พบวา ไมเคยถูกกระทำในลักษณะของ
การลวนลามทางเพศ หรือละเมิดสิทธิทางเพศ แตเคยดูสื่อลามกกับเพื่อนเพศเดียวกัน  

3) ความรุนแรงทางจิตใจ พบวา ครู ผูปกครอง และนักเรียน เคยเปนผูกระทำและเปนผูถูกกระทำ ในลักษณะการทำราย
จิตใจโดยการควบคุมบังคับอยางไมมีเหตุผล ทำใหไดรับความอับอาย รูสึกดอยคา และลด คุณคาความเปนมนุษย  

4) ความรุนแรงที่กอใหเกิดการละเลย/ทอดทิ้ง พบวาครู และนักเรียน บอกวา นักเรียนเคยถูกกระทำ และเปนผูกระทำใน
ลักษณะการไมใหเลน หรือทำกิจกรรมดวยไมยอมใหเขากลุมเพื่อน หรือแกลงเมินเฉยไมสนใจ สวนผูปกครอง พบวา ไมเคยเห็น 
และไดรับรายงานวานักเรียนเคยถูกกระทำ และเปนผูกระทำในลักษณะการไมใหเลน หรือทำกิจกรรมดวย ไมยอมใหเขากลุมเพื่อน
หรือแกลงเมินเฉยไมสนใจ  

แกวตา นพมณีจำรัสเลิศ  (2563) ศึกษาเรื่อง การปองกันและรับมือความรุนแรงในโรงเรียน กลาววา ความรุนแรงที่เกิดข้ึน
ในศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยสวนใหญก็จะเปนความรุนแรงทางดานรางกาย เชน การตี การหยิก หรือการฉุดกระชาก เปนตน ซึ่งเปน
การกระทำความรุนแรงที่บางครั้งครูอาจจะทำไปโดยไมไดตั้งใจหรือใชวิธีการที่ไมถูกตอง นอกจากจะมีความรุนแรงทางดานรางกาย
แลวความรุนแรงอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ ความรุนแรงทางดานจิตใจ ความรุนแรงประเภทนี้จะเจอไดบอย เชน การที่ครูใช
คำพูดที่ไมเหมาะสมกับเด็ก เชน เธอมันโง เรียนไมไดเรื่อง หรือคำพูดเชิงลบอ่ืน ๆ ซึ่งคำพูดเหลานี้จะฝงอยูในจิตใจของเด็ก เมื่อเด็ก
อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกทำรายทั้งดานรางกายและจิตใจ ก็จะมีผลกระทบตอตัวเด็กทั้งในเรื่องของสมอง ระบบรางกาย หรือ
พฤติกรรมเชิงลบท่ีเด็กแสดงออก เปนตน 

ธเนศ รัตนกุล (2559) ศึกษาเรื่อง School of Violence ‘นักเรียน’ และ ‘ครู’ อยูบนเสนขนานความรุนแรงเดียวกัน กลาว
วา ขอมูลรวบรวมจาก โรงเรียนของรัฐ 31 แหงจาก 12 รัฐของอเมริกา คณะผูวิจัยไดออกแบบชุดคำถามและออกสัมภาษณตัวตอ
ตัวกับนักเรียนกวา 13,177 คน พบวานักเรียนจำนวนกวา 3,305 รายหรือคิดเปน 25% มีประสบการณถูกครูใชความรุนแรงอยาง
นอย 2 ครั้งตอเดือน ไมวาจะดวยทางวาจาหรือรางกายโดยตรง ซึ่งครูผูลงมือกระทำความรุนแรงมักเลือกเปาหมายที่เปน ‘เพศ
เดียวกัน’ ครูผูหญิงจะมักลงโทษนักเรียนหญิงมากกวา นักเรียนหญิงมักถูกดูหมิ่นโดยวาจา สวนนักเรียนชายเปนเปาหมายถูกใช
กำลัง และการแกปญหาโดยการสงครูไปอบรมไมไดผล เพราะครูมักกลับมาใชความรุนแรงกับนักเรียนอีก และบางครั้งอาจใชความ
รุนแรงกับนักเรียนหนักกวาเดิม  
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4. บทวิเคราะห 

จากการศึกษาเรื่อง “ปญหาการใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน” สามารถวิเคราะหตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือทำความเขาใจถึงสาเหตุและรูปแบบของความรุนแรงท่ีเด็กและเยาวชนถูกกระทำในโรงเรียน  
จากสถานการณความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนในปจจุบันเปนปญหาที่สำคัญระดับชาติ  โดยในปจจุบันขาวคราว

เกี่ยวกับการใชความรุนแรงเปนเรื่องที่พบเห็นและไดยินไดฟงอยางสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน ไมวาจะเปนจากสื่อวิทยุ โทรทัศน 
ขาวหนังสือพิมพ หรือแมแตพบเห็นเหตุการณดวยตนเอง ผูที่ตกเปนเหยื่อมักเปนเด็กเล็กที่ไมอาจตอบโตไดเมื่อถูกกระทำ ซึ่งจาก
แนวคิดเรื่องการจัดประเภทของเหยื่อของเฮนติก (Hentig) ที่เห็นวา อาชญากรรมกับเหยื่อมักจะเปนของคูกัน การจำแนกเหยื่อ
อาชญากรรมในความคิดของเฮนติกไดยึดปจจัยทางจิต สังคม และรางกายเปนตัวกำหนดประเภท ซึ่งการศึกษาวิจัยในเรื่องความ
รุนแรงในโรงเรียนนั้น มีประเภทของเหยื่อที่เกี่ยวของ ไดแก ผูเยาว ( The young) หรือเด็ก ซี่งถูกจัดอยูในประเภทเหยื่อที่มีความ
ออนแอ และขาดประสบการณชีวิต การเจริญเติบโต ทั้งดานกายและจิตใจยังไมสมบูรณ จึงงายแกการตกเปนเหยื่อ โดยสาเหตุและ
รูปแบบของความความรุนแรง สามารถวิเคราะหไดจากขาวตางๆ เชน ขาว "ครูจุม" ทำรายเด็กอนุบาล 1 ซึ่งจากขาวนี้จะเห็นไดวา 
การกอความรุนแรงที่ครูจุมกระทำกับเด็กอนุบาล 1 นั้น เปนการกระทำที่ไมสมควรอยางมาก ถาหากอางวาสาเหตุของการกระทำ
ความรุนแรงเปนการลงโทษเด็ก ก็ดูเหมือนจะไมสมเหตุสมผลมากนัก เพราะถือไดวาเปนการลงโทษท่ีเกินกวาเหตุ ไมวาจะเปน ดึงหู 
หยิกที่แขนและขา ใชหนังยางดีด กระชากคอเสื้อ ขวางปาสิ่งของใส ไมวาจะเปนแปรงลบกระดาน สมุด หนังสือ รวมถึงการขังเด็ก
ไวในหอง ใหอยูในหองมืดๆ เปนตน พฤติกรรมเหลานี้เปนเพียงการกระทำสวนหนึ่งของครูจุมเทาน้ัน จากขาวท่ีเกิดขึ้นทำใหสะทอน
ไดวา การกระทำของครูจุมเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และกอใหเกิดความเสียหายตอเด็กและผูปกครอง และสงผลไปถึงทาง
โรงเรียนดวย 

การใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนที่แสดงออกมีหลากหลายรูปแบบ มีตั้งแตการตี การขมขู การดาวารุนแรง การ
หยิก หรืออาจหมายความรวมถึงการทำอนาจารดวย ทุกสิ่งทุกอยางที่กลาวมานี้ลวนเปนการกอใหเกิดพฤติกรรมการกระทำความ
รุนแรงในโรงเรียนทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แกวตา นพมณีจำรัสเลิศ  (2563) ผลการวิจัยพบวา ความรุนแรงที่เกิดข้ึนใน
ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยสวนใหญก็จะเปนความรุนแรงทางดานรางกาย เชน การตี การหยิก หรือการฉุดกระชาก เปนตน ซึ่งเปนการ
กระทำความรุนแรงท่ีบางคร้ังครอูาจจะทำไปโดยไมไดตั้งใจหรือใชวิธีการที่ไมถูกตอง นอกจากจะมีความรุนแรงทางดานรางกายแลว
ความรุนแรงอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ ความรุนแรงทางดานจิตใจ ความรุนแรงประเภทน้ีจะพบไดบอย เชน การท่ีครูใชคำพูดที่
ไมเหมาะสมกับเด็ก เชน เธอมันโง เรียนไมไดเรื่อง หรือคำพูดเชิงลบอื่น ๆ ซึ่งคำพูดเหลานีจ้ะฝงอยูในจิตใจของเด็ก เมื่อเด็กอยูใน
สภาพแวดลอมที่ถูกทำรายทั้งดานรางกายและจิตใจ ก็จะมีผลกระทบตอตัวเด็กทั้งในเรื่องของสมอง ระบบรางกาย หรือพฤติกรรม
เชิงลบท่ีเด็กแสดงออก  

นอกจากน้ีคำวา “ทำรายรางกาย” ไดถูกบัญญัติไวในมาตรา 295 ประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง การทำรายผูอื่นจนเปน
เหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอื่นนั้น ผูนั้นกระทำความผิดฐานทำรายรางกาย ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทำใหเห็นไดวา ลักษณะการใชความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนที่ก ระทำตอเด็ก
นักเรียนเขาขายการทำรายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา ซึง่หมายรวมถึงการทำรายทั้งทางรางกายและจิตใจดวย  

ในปจจุบันมีเด็กท่ีเขารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐและเอกชน ซึ่งเด็กเหลานี้จะตองเขาไปใชชีวิตอยูในโรงเรียนเปนประจำ 
และมักจะตกเปนเหยื่อของความรุนแรงท่ีบุคลากรในโรงเรียนไดกระทำตอเด็ก โดยผูกระทำจะทำในชวงที่ไมมีใครเห็น หรือถามีคน
เห็นก็คิดวา ผูที่เห็นเหตุการณจะไมนำเรื่องไปบอกใคร หรือผูที่เห็นเหตุการณไมกลาเขามายุงหรือตักเตือนผูกระทำความรุนแรงกับ
เด็ก ไมวาจะเปนการตีเด็ก การใหเด็กเลนคนเดียว การดุดาวาราย หรือใชคำหยาบกับเด็ก ซึ่งการกระทำเหลานี้เปนการระบาย
อารมณของผูกระทำความผิดเทานั้น ไมไดกอใหเกิดประโยชนในดานใด เพียงเปนการสนองความตองการในเรื่องอารมณของ
ผูกระทำความรุนแรงเทานั้น  

 วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือศึกษาปญหาความรุนแรงและคนหาวิธีปองกันการใชความรุนแรงอันเกิดจากบุคลากรในโรงเรียน 
จากการใชความรุนแรงของบุคลากรที่มีตอเด็กนักเรียนที่ปรากฏตามสื่อตาง ๆ จะพบวา ผูกระทำมักอางถึงสาเหตุที่กระทำ

ลงไปเพราะมีความรูสึกกดดันจากหลาย ๆ รูปแบบ เชน ความกดดันดานครอบครัว  ความกดดันจากที่ทำงาน หรือแมแตความ
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กดดันที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ ทำใหผูกระทำผิดเกิดความเครียด จึงไดกระทำโดยใชความรุนแรงกับเด็กเพื่อเปนการระบาย
ความเครียด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความกดดัน (General Stain Theory) ของโรเบิรต แอคนิว (Robret Agnew) ทีท่ำการศึกษา
เกี่ยวกับความกดดันในระดับบุคคล โดยแอคนิวตั้งสมมติฐานวาทำไมคนที่รูสึกเครียดและกดดันจึงกระทำความผิด โดยแอคนิว 
อธิบายวา สถานะทางอารมณในเชิงลบ เชน ความโกรธ ความไมพอใจ หรืออารมณตาง ๆ จะสงผลในเชิงลบและเปนอันตรายตอ
ความสัมพันธในสังคม เชน ความลมเหลวในการไปถึงเปาหมายที่เปนคานิยมของสังคม ความสูญเสียคุณคาในทางบวก ซึ่งความ
กดดันเหลานี้จะเพิ่มความรูสึกทางอารมณในดานลบและความผิดหวัง ซึมเศรากลัว และที่สำคัญที่สุด คือ ความโกรธ ความโกรธท่ี
เพิ่มขึ้นจะกอใหเกิดการรับรูสิ่งที่ผิดและทำตามความอยากของตนเพื่อแกแคน ใชกำลัง ขาดการยับยั้งชั่งใจ เนื่องจากผลผลิตทาง
อารมณ ความกดดันจึงเปนปจจัยที่นำไปสูการกระทำผิดเมื่อความกดดันนั้นเกิดขึ้นเปนเวลานาน ซ้ำแลวซ้ำอีก สรางความไมเปน
มิตร ขี้ระแวงสงสัย และทัศนคติแบบกาวราว การที่ครูทำรายหรือใชความรุนแรงกับเด็กยอมแสดงใหเห็นถึงการแสดงออกทาง
อารมณที่มุงไปสูการลดความกดดันในตนเอง และเมื่อครูมีการควบคุมตนเองต่ำ ยอมนำไปสูการตัดสินใจใชความรุน แรงเพื่อลด
ความกดดันของตนไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self Control Theory) ของก็อดเฟรดสัน (Michael R. 
Gottfredson) และเฮอชิ (Travis Hirschi) ที่วาการควบคุมตนเอง (Self-control) มีผลตอการกออาชญากรรม หากการควบคุม
ตนเองไดต่ำ โอกาสท่ีจะกระทำผิดยอมมีมากข้ึนไปดวย 

นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ ไดใหความเห็นถึงสาเหตุที่ครูใชความรุนแรงวา เกิดจากปญหาอารมณจิตใจ ขาด
ทักษะการแกปญหา อำนาจนิยมศูนยพิทักษสิทธิเด็ก วิเคราะหสาเหตุที่ครูทำโทษดวยความรุนแรง มี 2 สาเหตุ สาเหตุแรกครู
ผิดปกติดานจิตใจและอารมณเมื่อเกิดความเครียดอาจระบายอารมณกับเด็กดวยการตี หรือตอวา สาเหตุที่สองครูขาดทักษะการ
จัดการปญหาเด็กครูจำนวนมากยังเช่ือวาการลงโทษดวยการตีเปนวิธีท่ีไดผล นอกจากน้ี มีความคิดเห็นจากผูที่ทำงานดานเด็ก มอง
วา โรงเรียนสวนใหญมีโครงสรางแบบอำนาจนิยม สงผลใหครูจำนวนมากมีพฤติกรรมใชอำนาจกับเด็ก ประกอบกับการเรียนการ
สอนเปนการสื่อสารทางเดียว จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ครูขาดทักษะการฟง ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการเขาใจผูเรียน ( เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศศักดิ์, 2007)  

เมื่อพิจารณาในดานเหยื่อ พบวา เหยื่อสวนใหญเปนเด็ก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮนติก (Han Von Hentig) ที่จำแนก
ประเภทของเหยื่อไวมากมาย และเด็กก็ถูกจัดอยูในประเภทเหยื่อที่มีความออนแอซึ่งขาดประสบการณชีวิต การเจริญเติบโตท้ัง
ทางดานรางกายและจิตใจยังไมสมบูรณพอ จึงทำใหผูเยาวตกเปนเหยื่อการกระทำความรุนแรงไดงาย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน พบวาเปนปญหาที่ตองไดรับความรวมมือจากทุก
คน ไมใชแตเพียงอาศัยความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเทานั้น ซึ่งการกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียนเปน
ปญหาที่สามารถแกไขได เพราะมีกฎหมายที่ใชบังคับท่ีเปนบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องนี้ เพียงแตตองไดรับความชวยเหลือหรือความ
รวมมือจากทุก ๆ ฝาย รวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวย หากมีการกระทำความรุนแรงกับนักเรียนเกิดขึ้น ผูพบเห็นเหตุการณไมควร
เพิกเฉย ควรวากลาวตักเตือน และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงพฤติกรรมของผูที่กระทำความผิดนั้น เพื่อใหเกิดความ
เชื่อมั่นในการดูแลปกปองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งดานรางกายและจิตใจของเด็กดวย ทำใหผูกระทำผิดไดเกิดความเกรงกลัวตอสิ่งที่ตน
กำลังจะกระทำ ทั้งยังใหเห็นถึงบทลงโทษท่ีแนชัดขึ้น เชน กระทำความผิดฐานทำรายรางกายผูอื่นใหไดรับอันตรายตามมาตรา 295 
หรือกระทำความผิดฐานทำรายรางกายผูอื่นใหไดรับอันตรายสาหัส ตามมาตรา 297 แหงประมวลกฎหมายอาญา 

ดังนั้นการจะแกไขปญหาการกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน กฎหมายที่บังคับใชจะตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรมีมาตรการที่เครงครัดขึ้น ทั้งในดานการกระทำความผิดและโทษที่ผูกระทำความผิดจะไดรับ ทั้งยังควรมีการพัฒนา ทดสอบ 
ความรูดานจิตวิทยาและทักษะอารมณ ครูสวนใหญมักลงโทษเด็กดวยการตีหรือการดุดา เพราะรับรูวิธีนี้มาตั้งแตเปนนักเรียน 
ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการควรปรับปรุงการพัฒนาครู โดยเพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและทักษะอารมณ ตั้งแตยังเปนนักศึกษาครู
กอนประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาควรไดรับการทดสอบความรูจติวิทยาและทักษะทางอารมณ หากไมผานการทดสอบจะไมสามารถ
ไปประกอบวิชาชีพครูได และเมื่อมาเปนครูประจำการ ควรมีการทดสอบและประเมินผลสภาพจิตใจและอารมณเปนระยะ ๆ 
นอกจากนี้ ควรมีการสำรวจปญหาที่เกิดขึ้นกับครูที่อาจสงผลตออารมณของครู เพื่อหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหครูระบาย
อารมณกับนักเรียนเมื่อเกดิความเครียด รวมถึงวิธีการแกปญหาการลงโทษท่ีถูกตองเหมาะสม มีชองทางสื่อสารระหวางสถานศึกษา
กับครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์ ที่กลาววา สถานศึกษาควรจัดใหมีชองทางสื่อสารเกี่ยวกับ
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พฤติกรรมของเด็กสูสถานศึกษาและจากสถานศึกษาสูผูปกครอง เพื่อใหผูปกครองมีสวนดูแลและแกไขพฤติกรรมเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กกลุมเสี่ยงใชความรุนแรง รวมถึง ใหพอแมมีความรูเกี่ยวกับสิทธิเด็ก และวิธีการลงโทษเด็กที่ไมเกินกวาเหต ุเพื่อปกปองเด็กไมให
ถูกกระทำความรุนแรงภายในสถานศึกษา พัฒนาระบบการลงโทษในสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐาน สถานศึกษาควรมีระบบการลงโทษ
ผูเรียนที่ไดมาตรฐานและยุติธรรม โดยไมควรใหครูคนใดคนหนึ่งเปนผูตัดสินลงโทษนักเรียน แตควรมีหลายฝายเขารวมพิจารณา 
เชน ผูปกครอง ครูประจำช้ัน ครูแนะแนว เพื่อนสนิท เปนตน เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความยุติธรรมในการลงโทษนักเรียนดวย 

ทั้งนี้ การปองกันหรือแกไขการใชความรุนแรงนั้น หากไมสามารถใชสันติวิธีมาบริหารจัดการได อาจจำเปนตองใชการปรับ
พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยา หรือควรมีการปฎิรูปการศึกษา หรือการพัฒนาครอบครัว  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นงเยาว แขง
เพ็ญแข (2563) ที่แนะนำการแกไขทีใ่ชการปรับพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาโดยนงเยาวเสนอใหใชวิธีการน้ีแกไขเด็กที่ชอบใชความ
รุนแรง ซึ่งสามารถนำมาปรับใชกับผูใหญไดเชนกัน  ฉะนั้นจึงถึงเวลาที่จะรัฐจะตองใหความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน ขจัดความสัมพันธที่ใชอำนาจและความรุนแรงแบบเดิม ๆ  โดยตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
สังคมซ่ึงมีรัฐคอยใหการสนับสนุน  

5. ขอเสนอแนะ 

 5.1 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไมจำเปนวาจะตองเปนการกระทำระหวางครูกับนักเรีนนเทานั้น อาจจะเปนการกระทำ

ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นระหวางครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน หรือบุคลากรคนอื่น ๆ กับครูก็ได หรือความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นอาจจะไมได
หมายความถึงเรื่องการทุบตีอยางเดียวก็ได แตอาจจะหมายความถึงการทำอนาจาร หรือการลวงละเมิดทางเพศก็ได ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษาการใชความรุนแรงในโรงเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ดวย 

 5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รัฐควรจัดใหมีมาตรการชวยเหลือหรือดูแลนักเรียนอยางเครงครัด เพื่อที่จะสามารถควบคุมหรือปองกันการกระทำความ

รุนแรงนี้ไดไมมากก็นอย 
 ผูบริหารโรงเรียนควรใหความใสใจกับชีวิตความเปนอยูและพฤติกรรมของครูในโรงเรียนที่อยูในความดูแลของตนเพื่อ

ปองกันการเกิดความเครียดสะสมในระยะยาว และหาวิธีการแกไขปญหาใหเหมาะสมเปนรายบุคคล 
 ครอบครัวควรคอยสอดสองพฤติกรรมของเด็กวาเปลี่ยนแปลงไปอยางไร และผูปกครองควรใหเวลากับบุตรหลานใหมาก

เพื่อสรางความรักความอบอุนภายในครอบครัวและสามารถพูดคุยกันไดในทุกเรื่อง 

6. บทสรุป

 การปองกันการกระทำความรุนแรงของบุคลากรในโรงเรียน มิใชหนาท่ีของคนใดคนหน่ึงหรือหนวยใดหนวยหนึ่งเทานั้น แต
เปนเรื่องสำคัญที่ทุก ๆ คนตองรวมมือกัน โดยการชวยกันสอดสอง ดูแล หากพบเห็นการกระทำความรุนแรง หรือการกระทำที่ผิด
กฎหมายตองรีบแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบทันที และหนวยงานนั้นก็ตองมีการประสานงานรวมกันเพื่อแกไขปญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นอยางเรงดวน มิใชตางคนตางทำ เพราะการทำงานรวมกันยอมดีกวาการทำงนเพียงลำพัง ทั้งยังประหยัดเวลา และ
สามารถชวยใหการกระทำความรุนที่เกิดขึ้นนั้นหมดไปจากสังคมไทย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ  ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษา คือ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะฯ จํานวน 132 คน และ
นักศึกษาท่ีทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 125 คน เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 
กอนการนําคูมือไปใชอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความพึงพอใจตอการใหบริการ อยูที่ระดับคาเฉล่ีย 4.22 
หลังการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณไปใชพบวา อาจารยมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนอยูที่ระดับคาเฉลี่ย 4.42 
โดยมีความเห็นวารูปแบบการจัดทําคูมือเนื้อหาการลําดับข้ันตอนการจัดหมวดหมูตัวอยางประกอบทําใหเขาใจงาย ลดขั้นตอนดานเวลา
ในการใหบริการ สวนความพึงพอใจ ของนักศึกษากอนการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณไปใชพบวา  
มีคาเฉล่ีย 4.01 หลังการพัฒนาคูมือและนําไปใชมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับคาเฉล่ีย 4.56 กลาวโดยสรุปทั้งอาจารยและ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการโสตทัศนูปกรณเพิ่มข้ึนในระดับมากและมากท่ีสุดหลังการใชคูมือการปฏิบัติงาน  
การใหบริการโสตทัศนูปกรณ 

คําสําคัญ: คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการโสตทัศนูปกรณ 
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The Development of Audio Visual Services  
Work Manual of the Faculty of Humanities and Social Science,  

Nakhon Pathom Rajabhat University  
Sarinee  Wattanasanchai 

Faculty of Humanities and Social Science, Nakhon Pathom  
corresponding author: sarinee@npru.ac.th  

Abstract 

The objective of this research was to develop audio visual services work manual of the Faculty of 
Humanities and Social Science, Nakhon Pathom Rajabhat University.  The populations were 132 instructors of 
the Faculty of Humanities and Social Science and special instructors of Nakhon Pathom Rajabhat University 
who used audio visual services of the faculty, and 125 students who used circulation and loans audio visual 
services. The tool used in this research was the questionnaire. The data was analyzed by using statistical package 
and descriptive statistics as percentage, means, and standard derivation.   

The results were as follow; 
The satisfaction of the instructors of the Faculty of Humanities and Social Science and special 

instructors of Nakhon Pathom Rajabhat University who used audio visual services of the faculty before using 
the work manual was at means 4.22, and after the development of audio visual services work manual of the 
Faculty of Humanities and Social Science and used, the instructors’ satisfaction was higher at means 4.42. The 
instructors’  opinions toward the audio visual services work manual were the manual format, contents, steps 
sequencing, categorizing, and samples were easy to understand, and timesaving service. The satisfaction of the 
students who used circulation and loans audio visual services before the development of audio visual services 
work manual was at means 4.01, and after using the work manual, the students’  satisfaction was higher at 
means 4.56.  In conclusion, both instructors and students were satisfied toward the audio visual services at a 
higher and a highest level after using the audio visual services work manual 

Keyword: Work Manual, Audio Visual Service 
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1. บทนํา
ในโลกยุคปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เทคโนโลยี เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต  

ในแตละวันอยูแทบทุกตารางการดําเนินชีวิต มีการพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางไมหยุดนิ่ง เนื่องจากมนุษยแสวงหาความเปนเลิศ 
ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ใหเทาทันเวลาท่ีจํากัด มนุษยจึงคิดคนสิ่งประดิษฐตาง ๆ ใหตอบโจทยทุกความตองการ 
ของการใชงานในทุกๆ ดาน รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีในศาสตรของการทํางานในวิชาชีพของตนเอง ดวยเทคโนโลยีจึงเขามา 
มีบทบาทกับการจัดการศึกษามีหลายแขนง เชน เทคโนโลยีดานการศึกษา เทคโนโลยีดานสารสนเทศ เทคโนโลยีดานการสื่อสาร 
เทคโนโลยีดานโทรคมนาคม เทคโนโลยีทางธุรกิจ เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีในความสัมพันธระหวางมนุษย เปนตน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหนวยงานหนึ่ง  ที่มีศักยภาพในด าน 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพัฒนาองคความรูเพื่อสังคม เปดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีสาขาวิชา จํานวน 16 สาขาวิชา และกลุมวิชา 
จํานวน 1 กลุมวิชา ที่อยูภายใตการบริหารจัดการ ของคณะฯ  โดยไดมีการพัฒนาทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ งานกิจการนักศึกษา ตลอดจนงานดานอ่ืน ๆ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาคารเรียนท่ีอยูในการดูแลทั้งสิ้น 
จํานวน 4 อาคารเรียน ไดแก อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ, อาคาร A2 และ
อาคารนิติศาสตร  มีหอง สําหรับรอง รับการจัดการเรียนการสอน  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  และหองประชุม 
ซึ่งแตละหองมีการติดตั้งใหบริการอุปกรณโสตทัศนูปกรณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทุกหอง  

งานโสตทัศนูปกรณจึงเขามามีบทบาท และหนาท่ีสําคัญควบคูไปกับการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน  โดยในปจจุบัน
อุปกรณโสตทัศนูปกรณมีการพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน โดยมีรูปราง ลักษณะ 
รูปแบบ และขั้นตอนการใชงานที่แตกตางกัน งานโสตทัศนูปกรณ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีความทันสมัย และเปนปจจุบัน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ          
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. สมมตฐิานการวิจัย
การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ชวยใหผูรับบริการ

สามารถใชวัสดุ และครุภัณฑโสตทัศนูปกรณไดตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน  สรางความพึงพอใจในดานการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ และสามารถปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณได อยางมีประสิทธิภาพ 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ โดยศึกษาจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
พจน พาณิชยกุล (2556: 2-8) ไดกลาวไววา การพัฒนา เปนการทําใหดีขึ้น หรือเปนการเปล่ียนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวาเดิม 

สวนประสิทธิภาพในการทํางานนั้น เปนการทําใหงานหรือผลผลิตนั้นสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยการนําเขา หรือเรียกวาการ
ประหยัดทรัพยากร และเวลาน้ันเอง ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานจึงเปนการเปล่ียนแปลงเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น หรือเปนการลดตนทุน การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน ถือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหมีขีดความสามารถ
เพิ่มข้ึน ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพ การทํางานของบุคคลสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก 1) การวิเคราะหตนเอง 2) มุงมั่น
ที่จะเปลี่ยนแปลง 3) การมองโลกในแงบวก 4) การใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 5) การตั้งเปาหมายในการทํางาน 6) การวางแผน
กอนลงมือปฏิบัติ 7) การสื่อสารที่ดี 8) มีบุคลิกภาพที่ดี 9) มีสมาธิในการคิด และ 10) การมีสุขภาพที่ดี 
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ดาวลอย แกนจันทร, (2554: 9) ไดกลาวไว การพัฒนาหมายถึง การกําหนดทิศทาง แนวทางเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม กับสภาพเหตุการณในปจจุบัน 

ณิชาภา เจริญรุงเรืองชัย (2547: 28) ไดกลาวไว คูมือ หมายถึงหนังสือหรือเอกสารที่ใชเปนแนวปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใช
สามารถดําเนินงานในเรื่องนั้นดวยตนเองได 

เสกสรร วัฒนพงษ(2542: 8) ไดกลาวไว ความคิดเห็น หมายถึงการแสดงออกถึงความเชื่อ ทัศนะการวินิจฉัยการพิจารณา
หรือการประเมินผลอยางมีรูปแบบ โดยไดรับอิทธิพลมา จากทัศนคติและขอเท็จจริงความรูที่มีอยูของผูแสดงความคิดเห็นตอเร่ืองใด
เรื่องหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับ สถานการณและสภาพแวดลอมตาง ๆ การแสดงความคิดเห็นอาจจะแสดงออกโดยการพูด หรือ การเขียนก็ได  

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจงจากบุคคลท่ีมาใชบริการยืม-คืน    
ณ จุดใหบริการ โดยวิธีการเก็บขอมูลการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาสถิติ คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
1. อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะฯ
จํานวน 132 คน 2. นักศึกษาที่ทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ โดยสุมตัวอยางจากนักศึกษาที่รับบริการ ณ ใหบริการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 125 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม จําแนกตามกลุมประชากร จํานวน 2 กลุมตัวอยาง และใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดย
การหาคาทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 

คารอยละ 

P=
F
N

 x 100 

เมื่อ P แทน  คารอยละ 
F  แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงเปนคารอยละ 
N  แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 

คาเฉล่ีย 

x= x
n

เมื่อ 

x แทน คาเฉลี่ย 

x แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

n แทน จํานวนคนทั้งหมด 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D. = 
(x-x)2

n-1
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เมื่อ  

S.D.  แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x. แทน คะแนนแตละกลุม (ขอมูล (ตัวที่ 1,2,3...,n)
x แทน จํานวนขอมูล หรือขนาดกลุม (คาเฉลี่ย)
n แทน ผลรวม (ขอมูลทั้งหมด)

6. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
6.1 คนควารวบรวมขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ  การวิจัย คูมือการใชงาน ทฤษฎีตาง ๆ 

รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ เพื่อศึกษาและคนควาในการจัดทําการศึกษาวิจัย  
เรื่องการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม  

6.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และปญหา
ที่พบในการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6.3 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิธีการดําเนินงาน และปญหาท่ีพบนํามาพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.4 นําคูมือที่ไดจากการพัฒนา ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง และนํามาปรับปรุง แกไข 
ใหสมบูรณ 

6.5 ศึกษาวิธีการ หลักเกณฑในการสรางแบบสอบถาม  
6.6 นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง และนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
6.7 การทดลองใชคูมือ โดยใหกลุมตัวอยางทดลองใชคูมือ และประชาสัมพันธคูมือผานสื่อคอมพิวเตอรบริเวณ  

จุดใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ และทางสื่อโซเซียลมีเดียตาง ๆ  
6.8 ประเมินประสิทธิภาพของคูมือที่พัฒนาขึ้น และปรับปรุงแกไขใหเสร็จสมบูรณ 

7. ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ  ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 132 คน และ  
กลุมที่ 2 นักศึกษาท่ีทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 125 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และชองทาง 
ในการติดตอขอรับบริการ ซึ่งวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ปรากฏผลดังตอไปน้ี 

กลุมที่ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 132 คน 

พบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 62.90 เปนเพศชาย จํานวน 49 คน คิดเปน  
รอยละ 37.1 มีอายุระหวางอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 103 คน  คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมามีอายุระหวาง 41-50 ป 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.60  และอายุ ระหวาง 51-60 ป 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.30 สถานภาพกลุมประชากรท่ีทําการวิจัย สวนใหญ เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สายวิชาการ
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 99.2 และอาจารยพิเศษ คิดเปน  รอยละ 8 และชองทางการติดตอขอรับบริการ  ติดตอดวยตนเอง 
มากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 91.7 รองลงมาคือ ติดตอผานทางโทรศัพท/โทรสาร (Fax)  จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 3 ติดตอผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ  3 และติดตอผานบันทึกขอความ/จดหมาย 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 
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กลุมท่ี 2 นักศึกษาที่ทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 125 คน 
พบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 64.80 เปนเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปน  

รอยละ  35.20 ประชากรสวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 70.40 รองลงมามีอายุระหวาง 21-30 ป 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.60 สถานภาพกลุมประชากรที่ทําการวิจัย ท้ังหมด เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม และชองทางการติดตอขอรับบริการ ติดตอดวยตนเองมากที่สุด จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 84.80 
รองลงมาคือ ติดตอผานทางโทรศัพท/โทรสาร (Fax) จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.20 และติดตอผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.00 

สวนที่ 2 ประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการปฏิบัติการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

กลุมที่ 1 บุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

จากการเก็บขอมูลเชิงประมาณโดยการวิเคราะหขอมูลกอนการพัฒนาคูมือ และหลังการพัฒนาคูมือการปฏิบัติการ
ใหบริการโสตทัศนูปกรณ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการพัฒนาคูมือ และ               
หลังการพัฒนาคูมือแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนการพัฒนาคูมือ ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

รายการประเมิน 
กอนการพัฒนาคูมือ หลังการพัฒนาคูมือ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 
1. เนื้อหาของคูมือมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย 4.46 0.59 มากที่สุด 4.52 0.52 มากที่สุด 
2. การลําดับข้ันตอน และการจัดเนื้อหาเปนหมวดหมู 4.18 0.51 มาก 4.31 0.51 มาก 
3. ตัวอยางประกอบชัดเจนและเขาใจงาย 4.19 0.51 มาก 4.47 0.57 มาก 
4 .  ผู รั บ บ ริ ก า ร เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ ขั้ น ต อน  แล ะ  

การใหบริการงานโสตทัศนูปกรณมากยิ่งขึ้น 4.21 0.52 มาก 4.30 0.51 มาก 

5. ผูรับบริการสามารถใชวัสดุ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ
ไดตรงความตองการ 4.18 0.55 มาก 4.52 0.52 มากที่สุด 

6. ผูรับบริการเขาใจทับศัพทในการขอรับบริการได
อยางเขาใจ 4.15 0.56 มาก 4.24 0.59 มาก 

7. ลดขั้นตอน และระยะเวลา  ในการใหบริการ
งานโสตทัศนูปกรณ 4.14 0.56 มาก 4.58 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.50 มาก 4.42 0.53 มาก 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการพัฒนาคูมือ และหลังการพัฒนาคูมือแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนการพัฒนาคูมือ 
กลุมที่ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัยวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

กอนการพัฒนาคูมือบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและอาจารยพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ  
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับมาก (x = 4.22, SD = 0.50) โดยพบวาขอคําถามทีมีความคิดเห็น 
อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ขอ คือ เนื้อหาคูมือมีความชัดเจนและเขาใจงาย (x = 4.46, SD = 0.59) และพบวาอยูในระดับมาก 
ทุกขอ เรียงลําดับดังนี้ ผูรับบริการเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน  และการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณมากยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก
(x = 4.21, SD = 0.52) ตัวอยางประกอบชัดเจน  และเขาใจงาย อยูในระดับมาก (x = 4.19, SD = 0.51) ผูรับบริการ 
สามารถใชวัสดุ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณไดตรงความตองการอยูในระดับมาก (x = 4.18, SD = 0.55) การลําดับข้ันตอน และการจัดเนื้อหา 
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เปนหมวดหมู อยูในระดับมาก (x = 4.18, SD = 0.51) ผูรับบริการเขาใจทับศัพท ในการขอรับบริการไดอยางเขาใจ อยูในระดับมาก 
(x = 4.15, SD = 0.56) และการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ  อยู ในระดับมาก  
(x = 4.14, SD = 0.56) 

หลังการพัฒนาคูมือบุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและอาจารยพิเศษ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับมาก (x = 4.42, SD = 0.53) โดยพบวาขอคําถามทีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
จํานวน 3 ขอ เรียงลําดับดังนี้ การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ  (x = 4.58, SD = 0.51) เนื้อหาคูมือ 
มีความชัดเจนและเขาใจงาย (x = 4.52, SD = 0.52) ผูรับบริการสามารถใชวัสดุ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณไดตรงความตองการ 
(x = 4.52, SD = 0.52) และพบวา อยูในระดับมากเรียงลําดับดังนี้ ตัวอยางประกอบชัดเจนและเขาใจงาย (x = 4.47, SD = 0.57) การ
ลํ าดับขั้ นตอน  และการ จัด เนื้ อหา เปนหมวดหมู  (x = 4.31, SD = 0.51) ผู รั บบริการ เข า ใจ เกี่ ยวกับข้ันตอน และ              
การใหบริการงานโสตทัศนูปกรณมากยิ่งขึ้น (x = 4.30, SD = 0.51) และผูรับบริการเขาใจทับศัพทในการขอรับบริการไดอยางเขาใจ 
(x = 4.24, SD = 0.59)  

กลุมท่ี 2 นักศึกษาที่ทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ จํานวน 125 คน 
จากการเก็บขอมูลเชิงประมาณโดยการวิเคราะหขอมูลกอนการพัฒนาคูมือ และหลังการพัฒนาคูมือการปฏิบัติการ

ใหบริการโสตทัศนูปกรณ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการพัฒนาคูมือ และ
หลังการพัฒนาคูมือแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนการพัฒนาคูมือ ตามตารางท่ี 2  ดังนี้ 

รายการประเมิน 
กอนการพัฒนาคูมือ หลังการพัฒนาคูมือ 

x S.D. ระดับ x S.D. ระดับ 
1. เนื้อหาของคูมือมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย 4.08 0.66 มาก 4.66 0.47 มากที่สุด 
2. การลําดับขั้นตอน และการจัดเน้ือหา
เปนหมวดหมู 

4.03 0.67 มาก 4.47 0.50 มาก 

3. ตัวอยางประกอบชัดเจนและเขาใจงาย 4.00 0.72 มาก 4.62 0.50 มากที่สุด 
4. ผูรับบริการเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และการใหบริการ
งานโสตทัศนูปกรณมากย่ิงขึ้น 4.01 0.65 มาก 4.42 0.53 มาก 

5. ผูรับบริการสามารถใชวัสดุ ครุภัณฑ
โสตทัศนูปกรณไดตรงความตองการ  4.04 0.76 มาก 4.65 0.48 มากที่สุด 

6. ผูรับบริการเขาใจทับศัพทในการขอรับบริการ
ไดอยางเขาใจ 3.96 0.67 มาก 4.38 0.61 มาก 

7. ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการ
งานโสตทัศนูปกรณ 3.96 0.66 มาก 4.69 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.01 0.58 มาก 4.56 0.42 มากที่สุด 
ตารางที่ 2 การวิเคราะหเปรียบเทียบกอนการพัฒนาคูมือ และหลังการพัฒนาคูมือแตกตางกันโดยมีคาเฉลี่ยกอนการพัฒนาคูมือ 
กลุมที่ 2 นักศึกษาที่ทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

กอนการพัฒนาคูมือนักศึกษาท่ีทําหนาท่ียืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคูมือ 
การปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.01) โดยพบวา       
ขอคําถามท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับดังนี้ เน้ือหาของคูมือมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย (x = 4.08, SD = 0.66) 
ผูรับบริการสามารถใชวัสดุ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณไดตรงความตองการ อยูในระดับมาก (x = 4.04, SD = 0.76) การลําดับขั้นตอน 
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และการจัดเนื้อหาเปนหมวดหมู อยูในระดับมาก (x = 4.03, SD = 0.67) ผูรับบริการเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน และการใหบริการ 
งานโสตทัศนูปกรณมากยิ่งขึ้น อยูในระดับมาก   (x = 4.01, SD = 0.65) ตัวอยางประกอบชัดเจนและเขาใจงาย อยูในระดับมาก 
(x = 4.00, SD = 0.72) ผูรับบริการเขาใจทับศัพทในการขอรับบริการไดอยางเขาใจ อยูในระดับมาก (x = 3.96, SD = 0.66) 
และการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ อยูในระดับมาก (x = 3.96, SD = 0.66) 

หลังการพัฒนาคูมือนักศึกษาท่ีทําหนาท่ียืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคูมือ 
การปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวานักศึกษาท่ีทําหนา ท่ียืม -คืน 
อุปกรณโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.56) เม่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นแลวพบวา 
มีลําดับความคิดเห็นมากที่สุด จํานวน 4 ขอ ตามลําดับ ดังน้ี การลดขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ 
(x = 4.69, SD = 0.42) เนื้อหาของคูมือมีความชัดเจนและเขาใจไดงาย (x = 4.66, SD = 0.47) ผูรับบริการสามารถ 
ใชวัสดุ ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณไดตรงความตองการ (x = 4.65, SD = 0.48) ตัวอยางประกอบชัดเจน และเขาใจงาย 
(x = 4.62, SD = 0.50) และพบวาอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังนี้ การลําดับขั้นตอน และการจัดเนื้อหาเปนหมวดหมู 
(x = 4.47, SD = 0.50) ผูรบับริการเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และการใหบริการงานโสตทัศนูปกรณมากยิ่งขึ้น (x = 4.42, SD = 0.53) 
และผูรับบริการเขาใจทับศัพทในการขอรับบริการไดอยางเขาใจ (x = 4.38, SD = 0.61) 

กลาวคือ กลุมตัวอยางอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระดับความคิดเห็นกอนการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน 
การใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเมื่อนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.22)  และ
นักศึกษาท่ีใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีระดับความคิดเห็นกอนการพัฒนาคูมือ
การปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเมื่อนําคูมือไปใชอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
4.01) จากเดิมซึ่งไมมีคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณและเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางบุคลากรสายวิชาการ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยพิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ความคิดเห็นการพัฒนาคูมือ 
การใหบริการงานโสตทัศนูปกรณ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.42) และกลุมประชากรนักศึกษาท่ีใชบริการโสตทัศนูปกรณ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหลังการพัฒนาคู มือ 
การปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ความพึงพอใจตอการพัฒนาคูมือการใหบริการ
งานโสตทัศนูปกรณ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.56) มีคาเฉล่ียเพิ่มมากข้ึนจากเดิม ดังตารางเปรียบเทียบกอนและหลังพัฒนาคูมือ
นักศึกษาที่ทําหนาที่ยืม-คืน อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการจัดทําคูมือการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ  
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลุมตัวอยางใหขอเสนอแนะดังนี้ 
1. แผนผังบอกลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานใหชัดเจน
2. ความเขาใจในศัพทเฉพาะในการเรียกวัสดุครุภัณฑเพื่อใชในการการเรียนการสอน เชน สาย VGA  สาย HDMI

สาย AV เปนตน 
3. ชองทางการติดตอประสานงานเมื่อพบวาวัสดุโสตทัศนูปกรณในอาคารเรียนตาง ๆ เกิดการชํารุด หรือสูญหาย
4. การจัดหาบุคลากรสํารองใหบริการเมื่อผูใหบริการหลักติดภารกิจดานอื่น ๆ
5. การปรับปรุงคูมือใหมีความทันสมัยใหเทาเทียมกับเทคโนโลยี

8. บทวิเคราะห
จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของการพัฒนาคูมือการปฏิบัติการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรกลุมตัวอยางเห็นวาคูมือที่ดีควรมีเน้ือหาเขาใจงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคูมือการสราง
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หลักสูตรระดับโรงเรียนสาหรับครูประถมศึกษา นุดี รุงสวาง (2543, หนา 24) ในประเด็นที่วา คูมือที่ดีควรมีลักษณะ 
1. ดานรปูแบบ มีขนาดรูปเลมเหมาะสม ตัวอักษรอานงาย ชัดเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเน้ือหา และการนําเสนอกิจกรรม
แตละขั้นตอนมีความชัดเจน 2. ดานเนื้อหา วัตถุประสงคของคูมือกําหนดไวชัดเจน เหมาะสม ระบุขอบขายเน้ือหาคูมือ ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค คําแนะนําการศึกษาคูมือเขียนไวชัดเจน เขาใจงาย เนื้อหาความรูมีความเหมาะสมตรงกับความตองการ  
และความจําเปน 3. ดานการนําไปใช กําหนดข้ันตอนการศึกษาคูมือไวชัดเจน กําหนดกิจกรรม เนื้อหา และแบบฝกไดสัมพันธกัน 
และมีกิจกรรมประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาของคูมือ และยังสอดคลองกับทฤษฎี เมเยอร (Mayor) ที่วา ในการออกแบบ 
สื่อการเรียนการสอน การวิเคราะหความจําเปนเปนสิ่งสําคัญ และตามดวยจุดประสงคของการเรียน เงื่อนไข พฤติกรรม 
ควรชี้ชัดและสังเกตได นอกจากน้ียังสอดคลองกับความเห็นของกลุมตัวอยางท่ีเสนอใหจัดทําแผนผังบอกลําดับขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานใหชัดเจน และการปรับปรุงคูมือใหมีความทันสมัยใหเทาเทียมกับเทคโนโลยี 

9. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคูมือการปฏิบัติการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

สรุปไดวา กอนมีการพัฒนาคูมือ พบวามีปญหาดานความเขาใจในกระบวนการลําดับขั้นตอน และระยะเวลาในการใหบริการงาน
โสตทัศนูปกรณมากท่ีสุด สวนที่เปนปญหานอยที่สุดคือ ดานเนื้อหา สวนประกอบของรูปเลมคูมือการปฏิบัติการใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ และเมื่อผูวิจัยไดพัฒนาคูมือ และรายละเอียดประกอบคูมือแลวพบวา ปญหาดังกลาวลดนอยลง โดยมีคาเฉลี่ย  
เพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ดาน แสดงใหเห็นวาคูมือเปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติงานใหไดผลดีและรวดเร็ว 

10. ขอเสนอแนะ
10.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 10.1.1 ควรมีการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณของคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

อยางตอเนื่องใหเทาทันเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 
10.1.2 พัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถโดยเขาอบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเปนศึกษาและแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีรวมกัน 
10.1.3 ควรมีการประชาสัมพันธคูมือ และกระบวนการการใหบริการโสตทัศนูปกรณ บนโซเชียลมีเดีย 

หรือฐานขอมูล (Database) ที่ผูใชบริการเขาถึงไดตลอดเวลา 
10.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

10.2.1 ควรเพ่ิมเครื่องมือที่ ใชในการวิจัยใหมีความหลากหลาย นอกเหนือจ ากการใชแบบสอบถาม 
เชน การสังเกตการณ การสัมภาษณ 

10.2.2 ควรนําเทคโนโลยีที่มีมาประยุกตเปนเครื่องมือในการดําเนินการจัดทํางานวิจัย 
10.2.3 คิดคนนวัตกรรมใหมในการทําวิจัย  
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แนวทางการใช OKRs ลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต  
(มาตรา 288 และมาตรา 289) 

ภานุรุจ เกตุกลิ่นหอม*, กองเกียรติ บูรณศรี และ วีรศักดิ์ จันทรสีหราช 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ, กรุงเทพ ประเทศไทย 
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บทคัดยอ 

เอกสารวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนํา OKRs มาลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวด
ความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289) โดยมีขอบเขตในการศึกษากระบวนการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

จากการศึกษาพบวา พนักงานสอบสวนในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติมีอํานาจและหนาที่การสอบสวนคดีอาญา โดย
การสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิตมีขั้นตอนการสอบสวนหลายขั้นตอน สํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีมาตรการควบคุม
ระยะเวลาการสอบสวนคดีดังกลาวไวแลว หากแตการสอบสวนยังเกิดความลาชา เพราะพนักงานสอบสวนบางคนไมมีประสบการณ 
และไมสามารถกําหนดความสําคัญของพยานท่ีสําคัญ และผูบังคับบัญชาก็มิไดรวมทํางานกับพนักงานสอบสวนอยางใกลชิด  

ในการบริหารองคกรเอกชนก็เฉกเชนกับการทําสํานวนการสอบสวน คือตองมีหลายสิ่งที่องคกรตองดําเนินการใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายองคกร แตการไมโฟกัส (Focus) กับสิ่งท่ีสําคัญก็ทําใหบุคลากรไมทราบทิศทางขององคกรที่จะกาว
ไป และหากตางฝาย ตางแผนกทํางานในหนาที่ของตนเองโดยไมรับรูความกาวหนาของแผนกอ่ืน องคกรดังกลาวก็ยากจะบรรลุ
เปาหมายที่วางไว OKRs จึงไดกําเนิดขึ้น ภายใตองคประกอบ ๒ อยาง คือ วัตถุประสงค (Objects) และ ผลลัพธที่สําคัญ (Key 

results) ซึ่งบริษัทท่ีนาํแนวคิดนี้มาบริหารองคกรและประสบความสําเร็จอยางเชน Google Youtube เปนตน ดวยเหตุผลดังกลาว
ขางตน ผูวิจัยจึงขอเสนอ OKRs นํามาประกอบการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต (มาตรา 288 และ
มาตรา 289) เพื่อลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนและพัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวนใหดียิ่งขึ้น 

เมื่อผูวิจัยไดทําการวิจัย จึงไดพบวา OKRs สามารถลดความลาชาไดอันเน่ืองมาจากบุคลากรงานสอบสวนท่ีเกี่ยวของกับ
คดีมีการกําหนดพยานหลักฐานและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานนั้น เกิดความโปรงใสในทีมงาน ผูรับผิดชอบคดีสามารถมองเห็น
ความกาวหนา และหนาท่ีความรับผิดชอบ มีการติดตามผลดําเนินการรายสัปดาห และการตั้งเปาหมายทาทาย (stretched goal)

ตาม OKRs ยังทําใหพนักงานสอบสวนไดพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานสอบสวน จากจุดที่ตัวเองเคยอยูไปสูจุดที่สูงกวา   

คําสําคัญ: การสอบสวน วัตถุประสงคและผลลัพธที่สําคญั การบริหารผลงานตอเนื่อง 
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Abstract 

This research paper studied and applied the concept of OKRs to reduce the delay in the preparation 

of criminal Inquiry file in the life crimes category (Section 288 and Section 289).  
According to the study, Thai Police inquiry officers have powers and duties to investigate crimes. The 

life offenses category has several stages of investigation. While Thai Police have measures to control the 

investigation period of the case. However, some investigation case was delayed because some inquiry officers 

has no experience and were unable to determine the importance of evidences and the supervisors did not 

work closely. 

In managing a non-governmental organization, it is like doing an inquiry file. There must be a number 

of things that the organization has to do to meet its objectives or corporate goals. But the lack of focus on 

what is important makes personnel do not know the direction of the organization to go. And if each other 

departments work on their own duties without being aware of the progress of other departments. Such 

organizations are difficult to achieve their goals. So the concept of OKRs was born. It is under two components: 

Objects and Key results, which companies who have adopted this concept to manage the organization and 

have success such as Google and Youtube. For this reasons, the researcher would like to propose the concept 

of OKRs to be used in the preparation of criminal investigation case in the category of life offenses. In order to 

reduce the delay in making inquiry file and develop the potential of the inquiry officers for the better. 

Based on research, it was found that OKRs were able to reduce delays the inquiry. The officers had 

established significant evidence and methods to obtain that evidence. There is a definite period of time. 

Supervisors and investigators in charge of cases can see progress and responsibilities. Follow-up progress will 

be conducted weekly to prevent delusional investigations or does not follow the set direction. And setting a 

stretched goal in line with the OKRs concept also allows investigators to develop their competencies. 

Keywords: Inquiry, Objects and Key Results and Continuous performance management. 
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1. บทนํา
การสอบสวนคดีอาญาเปนกระบวนการข้ันตอนท่ีสําคัญในการอํานวยความยุติธรรม เพราะการสอบสวนคือการรวบรวม

พยานหลักฐานที่พิสูจนความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา ดังนั้นการสอบสวนจึงตองมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยาน
บุคคล พยานวัตถุ และพยานเอกสารรวมถึงพยานผูชํานาญการพิเศษ โดยพันธกิจของตํารวจคือ อํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
(ยุทธศาสตรสํานักงานตํารวจแหงชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580) สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดกําหนดตําแหนงพนักงานสอบสวน
เปนผูสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งความผิดฐานดังกลาวมีอัตราโทษสูงถึงข้ันประหารชีวิต และคดีฆาผูอื่นเปน
เหตุอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ เกิดความสูญเสียตอบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผูตาย พนักงานสอบสวนจึงตองปฏิบัติหนาท่ีสอบสวนดวย
ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน มีการบริหารจัดการทําสํานวนการสอบสวนเพื่อนําตัวผูกระทําผิดมาฟองภายใน
ระยะเวลากําหนด และไมลาชาเกินควร เพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนขอที่ 3 วา “พนักงานสอบสวนตอง
อํานวยความยุติธรรมดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง โปรงใส และเปนธรรมโดยปราศจากอคติ” (ระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วา
ดวยจรรยาบรรณพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2544) แตการสอบสวนคดีอาญาท่ีทําการสอบสวนโดยตํารวจก็ยังเกิดความลาชา 
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (2563) ไดกลาวถึงสภาพปญหาของงาน
สอบสวนโดยสรุปไววา การทําสํานวนการสอบสวนลาชา เปนหนึ่งในสาเหตุทําใหประชาชนขาดความมั่นใจในการรับบริการจา ก
พนักงานสอบสวน และขาดความเช่ือมั่น 

ในป ค.ศ. 1999 จอหน ดัวร ไดเขาพบกับ แลรรี่ เพจ และ เซอรเกย บริน ผูกอตั้งกูเกิล (Google) และไดนําเสนอแนวคิด 
OKRs ซึ่งแนวคิด OKRs นี้เดิมเปนแนวคิดที่อินเทล (Intel) บริษัทช้ันนําดานคอมพิวเตอร ใชบริหารกิจการของบริษัท โดยจอหน 
ดัวร ไดเผยแพรแนวคิดนี้ใหแกกูเกิล จนประสบความสําเร็จ โดยดัวร (2562 : 339) ไดกลาวไววา “คงไมมีบริษัทไหนที่จะมี
ประสบการณการใช OKRs ไปมากกวากูเกิล” ซึ่งแนวคิด OKRs เปนแนวคิดการบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหองคกรเดินทางไปตาม
วัตถุประสงคขององคกร (Objects) โดยใชผลลัพธที่สําคัญ (Key results) เปนเครื่องมือกําหนดผลการดําเนินงาน ดัวร (2562 : 33) 
กลาววา OKRs จะชวยเช่ือมโยงเปาหมายไปยังทีมงานเพ่ือใหมองเห็นภาพท่ีกวางขึ้น ชวยใหทุกคนรักษาคํามั่นสัญญาในเร่ืองงาน
เสร็จตามกําหนดเวลา และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับสถานการณ อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิดการพูดคุยสะทอนความ
คิดเห็น และที่สําคัญ จะชวยใหขยายขีดจํากัดของทีมงานเพ่ือใหสามารถทําเปาหมายที่ยากๆ ขึ้นไป 

กิตติพัทธ จิรวัสวงศ (2562 : 41 - 43) ไดสรุปประโยชนจากการนํา OKRs มาใชในองคกร คือ การมุงเนนผลลัพธ, 
ความสามารถในการปรับตัว, การเติบโตและกาวหนาอยางกาวกระโดด, การทํางานรวมกันเปนทีม, การพัฒนาขีดความสามารถ 
และความผูกพันระหวางพนักงาน ทั้งน้ี การสอบสวนคดีอาญามาตรา 288 และ มาตรา 289 ซึ่งเปนคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงข้ัน
ประหารชีวิต และประชาชนใหความสนใจ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดมีมาตรการควบคุม กํากับ ดูแลการสอบสวน โดยมี
ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับรองผูกํากับการ (พันตํารวจโท) จนถึงระดับผูบังคับการ (พลตํารวจตรี) มีสวนรวมในช้ันสอบสวน เพื่อให
สํานวนการสอบสวนมีความสมบูรณและรัดกุมกอนจะนําสํานวนการสอบสวนไปพิจารณาช้ันอัยการ ผูวิจัยจึงทําการวิจัยวา หากการ
สอบสวนในช้ันตํารวจมีการติดตั้ง หรือนําแนวคิด OKRs มาประกอบการบริหารควบคูการสอบสวน จะสามารถลดความลาชา หรือ
เปนผลประโยชนในดานอื่นๆ อยางไร  

2. วัตถุประสงค
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การวิจัยครั้งนี้มจีุดมุงหมายลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิตโดยใช OKRs มาเปน
เครื่องมือ โดยมุงเนนไปที่การสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนของตํารวจ ซึ่งมีวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุความลาชาของการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผดิตอชีวิต (มาตรา 288 และมาตรา 289) 
2.2 เพื่อกําหนดแนวทางการนํา OKRs มาลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต (มาตรา 

288 และมาตรา 289) 
 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1. ขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยทําการคนควาจาก
เอกสารปฐมภูมิ และเอกสารทุติยภูมิ  2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยจะทําการสัมภาษณพนักงานสอบสวนใน
สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูมีประสบการณในการทําสํานวนการสอบสวนคดีฆาผูอื่น ในระดับรองสารวัตร 1 นาย ระดับ
สารวัตร 1 นาย ระดับรองผูกํากับการ และเปนหัวหนางานสอบสวนสถานีตํารวจ 1 นาย และระดับผูกํากับการ 1 นาย รวม 4 นาย 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุปและเสนอแนะ และไดทดลองติดตั้ง OKRs มาประยุกตใชกับการสอบสวนคดีอาญา 1 
คดี โดยอางอิงจากดัวร (2562) อาทิ การกําหนดพยานหลักฐานที่สําคัญและวิธีการใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานน้ัน ประกอบกับการ
บริหารงานตอเนื่องโดยใชการสนทนา (Conversation), การฟดแบค (Feedback) และการช่ืนชม (Recognition) แลวนําผลมา
วิเคราะหเสนอแนะการนํา OKRs มาประกอบกับการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิตเพื่อลดความลาชา 
 

4. ผลการวิจัย 

4.1 สาเหตุของความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต 

 4.1.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

 จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหสัมภาษณทุกคนใหขอมูลถึงสาเหตุของความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวด
ความผิดตอชีวิต สรุปไดดังตอไปนี้ 

(1) หากผูทําการสอบสวนเปนพนักงานสอบสวนที่ไมมีประสบการณ จะไมสามารถตั้งรูปคดีได ไมทราบวาจะตองเริ่มตน
สอบสวนอยางไร ไมสามารถกําหนดพยานท่ีสําคัญ การสอบสวนไมมีทิศทาง เกิดความลาชาอันเน่ืองมาจากการสอบสวนในประเด็น
ที่ไมสําคัญตอรูปคดี 

(2) พนักงานสอบสวนไมมีความสามารถที่จะตรวจพิสูจนพยานนิติวิทยาศาสตร จะตองสงวัตถุพยานดังกลาวไปยังกอง
พิสูจนหลักฐาน หรือสงศพผูตายไปยังแพทยนิติเวชเพ่ือชันสูตรบาดแผล จึงตองรอผลการตรวจพิสูจนจากหนวยงานดังกลาวกลับมา
กอนท่ีจะสรุปสํานวนการสอบสวน 

(3) พนักงานสอบสวนแตละคนมีปริมาณคดีในความรับผิดชอบมาก ทําใหการสอบสวนลดประสิทธิภาพเพราะจะตองแบง
เวลาไปทําคดีอื่น ๆ  

(4) คดีฆาผูอื่นเปนคดีที่มีขั้นตอนการสอบสวนเปนจํานวนมาก และจะตองนําพยานหลักฐานจากหลายแหลงเขาสูสํานวน
การสอบสวน จึงเกิดความลาชาเปนธรรมดา 

4.1.2 ผลจากการคนขวาขอมูลเอกสาร (Documentary research) 
(1) บุญเลิศ ทวีวิทย (2563) กลาวไววา เนื่องจากจํานวนพนักงานสอบสวนไมเพียงพอตอปริมาณที่เกิดขึ้น อันเกิดมาจาก

คานิยมของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีจะหลีกเลี่ยงสายงานสอบสวน ทําใหพนักงานสอบสวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่โดยตลอด และ
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เนื่องจากมีการรวบรวมพยานหลักฐานจากหนวยงานอ่ืนนอกเหนือจากสถานีตํารวจของพนักงานสอบสวนเอง จึงอาจเกิดความ
ลาชาในการเรงรัดคดี  

(2) คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม (2563) กลาวไววา การจัดให
พนักงานสอบสวนเขาเวรตามลําพังของบางสถานีตํารวจสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ลดลง เชน การขาดที่ปรึกษา การ
ทุจริต ไมมีเวลาสะสางสํานวน เกิดสภาพสํานวนคาง 

4.2 แนวทางการนํา OKRs ลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต 

4.2.1 ผลการทดลองติดต้ัง OKRs ในกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดใหกลุมพนักงานสอบสวนท่ีใหสัมภาษณแกผูวิจัยทดลองติดตั้ง OKRs ในทีมงานสอบสวน โดยใหทดลองทํา

การสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดเกี่ยวกับทรัพย 1 คดี โดยมีพนักงานสอบสวนระดับรองผูกํากับการ (สอบสวน) เปนหัวหนา 
พนักงานสอบสวนระดับรองสารวัตร (สอบสวน) ผูรับผิดชอบคดี และผูชวยพนักงานสอบสวนช้ันประทวน เปนผูปฏิบัติ ในเวลา 3 

เดือนซึ่งผลของการติดตั้ง OKRs ลงในการสอบสวนไดผลดังนี้ 
(1) จากเดิมกอนที่จะติดตั้ง OKRs ประกอบการสอบสวน พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีจะใชดุลยพินิจของ

พนักงานสอบสวนกําหนดทิศทาง หรือแนวทางการสอบสวนเอง โดยคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 419/2556 กําหนดใหเสนอ
สํานวนการสอบสวนเพ่ือตรวจเบ้ืองตนไปยังผูบังคับบัญชาภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีรับคํารองทุกข จากนั้น ผูบังคับบัญชาก็จะบันทึก
สิ่งท่ีตองดําเนินการตอไปลงในบันทึก และปลอยใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขอสั่งการเอง โดยพนกังานสอบสวน
จะเสนอตรวจอีกคร้ังไปยังหัวหนางานสอบสวนภายใน 15 วัน ซึ่งการใชดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน และขอสั่งการในบันทึก
เสนอตรวจจะไมมีการระบุขั้นตอนการสอบสวนที่สําคัญอยางชัดเจน พนักงานสอบสวนท่ีไมมีประสบการณจะไมทราบวา ขั้นตอน
การสอบสวนข้ันตอนใดมีความสําคัญตอคดี และตองเรงรัดการสอบสวนขั้นตอนใดเพื่อนําพยานหลักฐานเขาสูสํานวนการสอบสวน 
แตเมื่อมีการติดตั้ง OKRs และนําแนวทาง OKRs ไปปฏิบัติควบคูการสอบสวน นอกจากจะมีการบันทึกเปนเอกสารแลว หัวหนางาน
สอบสวนจะมีการสนทนากับตัวพนักงานสอบสวน เพื่อหารือกําหนดประเด็นสอบสวนและพยานหลักฐานที่สําคัญ โดยมีหัวหนางาน
สอบสวนเปนหลัก จากนั้นไดถายทอดไปยังพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีใหทราบ รวมท้ังวิธีการใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้น 
และกําหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน การสอบสวนคดีดังกลาวจะมีทิศทาง และมีความชัดเจนมากขึ้น  

(2) กอนการติดตั้ง OKRs ผูบังคับบัญชาอาจไมทราบความคืบหนาการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ทําใหเกิด
ปญหาในระหวางสอบสวน เชน เมื่อพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนไปสักระยะ อาจเกิดการสอบสวนโดยหลงประเด็น หรือ
ติดขัดอุปสรรคบางประการ แลวพนักงานสอบสวนไมสามารถแกไขไดดวยตัวพนักงานสอบสวน แตผูบังคับบัญชาไมทราบถึง
อุปสรรคดังกลาว พนักงานสอบสวนบางคนเลือกที่จะปลอยใหปญหาคงอยูตอไป และไมแกไข แตหลังจากที่ติดต้ัง OKRs 

ประกอบการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะสามารถมองเห็นผลการดําเนินการงานพนักงานสอบสวน เห็นวาการดําเนินการของ
พนักงานสอบสวนผิดเพี้ยนไปจากเปาหมาย หรือวัตถุประสงคหรือไม เมื่อผูบังคับบัญชามองเห็นการดําเนินการที่ผิดเพี้ยน ก็
สามารถรีบลงมาแกไขไดทันทวงที และ OKRs ทําใหผูชวยพนักงานสอบสวนซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงานสอบสวน เชน การ
สงเอกสารหมายเรียก การสงหนังสือระหวางหนวย ทราบวาพนักงานสอบสวนไดสอบสวนอยูขั้นตอนใด พยานหลักฐานใดที่สําคัญ
ตอสํานวนการสอบสวน ผูชวยฯจะตองนําสงเอกสารใดไปหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหการสอบสวนเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  

(3) สืบเน่ืองจากขอที่ (2) เมื่อผูบังคับบัญชาสามารถมองเห็นผลการดําเนินการของพนักงานสอบสวนได 
ผูบังคับบัญชาก็สามารถติดตามผลการดําเนินการได กอนมีการนํา  OKRs มาใช ผูบังคับบัญชาจะไมทราบผลการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน โดยผูบังคับบัญชาจะทราบผลการสอบสวนก็ตอเมื่อพนักงานสอบสวนทําสํานวนการสอบสวนเสร็จสิ้น และสรุป
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สํานวนการสอบสวนเสนอใหผูบังคับบัญชาลงความเห็นทางคดี แตเมื่อการสอบสวนยังไมครบถวน หรือขาดประเด็น ผูบังคับบัญชา
ก็จะไมลงความเห็นทางคดี และสั่งการใหพนักงานสอบสวนไปทําการสอบสวนเพ่ิมเติม ทําใหพนักงานสอบสวนเสียเวลาไปรื้อ
สํานวนการสอบสวน และสอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่สั่งการ แตเมื่อมีการติดตามผลในระหวางการสอบสวน ในลักษณะการ
ติดตามผลการสอบสวนรายสัปดาห โดยมีการใชเทคโนโลยีประกอบ ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ใชโทรศัพทมือถือระบบแอนดรอยด ก็จะใช
แอพพลิเคช่ันปฏิทินกูเกิล (Google calendar) เปนเครื่องมือการติดตามผล ผลการดําเนินการพบวา หากมีการติดตามผลการ
สอบสวนในรอบสัปดาห ผูบังคับบัญชาก็จะทราบวาพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนตรงประเด็นหรือไม มีอุปสรรคใดในระหวาง
การสอบสวน และสามารถแกไขปญหาในระหวางสอบสวนไดทันทวงที พนักงานสอบสวนก็จะไมตองเสียเวลาไปกับการสอบสวนท่ี
ไมใชสาระสําคัญ 

(4) ผูวิจัยไดทดลองใหกลุมพนักงานสอบสวนต้ังเปาหมายทาทาย (Stretched Goal) โดยกลุมพนักงานสอบสวนได
ตั้งเปาหมายไววาจะออกหมายจับผูกระทําผิดภายใน 10 วัน นับแตเริ่มทําการสอบสวน ผลการดําเนินการพบวา พนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบสํานวนคดีดังกลาวออกหมายจับไดในวันที่ 15 นับแตเริ่มทําการสอบสวน ซึ่งจากเดิมกอนมีการติดตั้ง OKRs การออก
หมายจับบางคดีจะลาชาเปนเดือน เมื่อมีการติดตั้ง OKRs มีการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา มีการติดตามผลเปนระยะ และแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการสอบสวน ประกอบกับการต้ังเปาหมายที่มีความทาทาย พบวาการออกหมายจับเพ่ือนําตัวผูกระทําผิด
มาดําเนินคดีเร็วข้ึน แมจะไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว แตดัวร (2562: 198) กลาวไววา ตามมาตรฐานของกูเกิล (Google) วาง
ไววา เปาหมายที่ทาทายมาก ๆ ถูกกําหนดระดับความสําเร็จไวที่ 60 – 70% โดยผลการดําเนินงานจะถูกคาดหวังใหต่ํากวาที่
คาดหวังอยางนอย 30% และนัน่จะถือวาสําเร็จแลว 

จากการทดลองนํา OKRs มาติดตั้งกับกลุมพนักงานสอบสวนไดพบวา OKRs สามารถลดความลาชาการสอบสวน 
เนื่องจากพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนการสอบสวนทราบทิศทางการทําสํานวนการสอบสวน ไมเสียเวลาไปกับประเด็นการ
สอบสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ และไมหลงประเด็น ในขณะท่ีผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนก็จะทราบความคืบหนาการสอบสวน
โดยตลอด เพราะพนักงานสอบสวนจะเขาพบผูบังคับบัญชาเพื่อรายงานความคืบหนาการสอบสวนรายสัปดาห ผูบังคับบัญชาก็จะ
ทราบวาการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเปนไปตามทิศทางท่ีถูกตองหรือไม และสามารถเขาไปแกไขปญหาไดทันทวงที 

4.2.2 เสนอแนะแนวทางการนํา OKRs ลดความลาชาการทําสํานวนการสอบสวนคดีอาญาหมวดความผิดตอชีวิต 

(1) เมื่อมีเหตุคดีฆาในทองที่รับผิดชอบ หัวหนาสถานีตํารวจท่ีรับผิดชอบการทําสํานวนในฐานะผูบังคับบัญชา
ระดับสูงของสถานีตํารวจรวมกันหัวหนางานสอบสวนในฐานะผูบังคับบัญชาตามสายงานสอบสวน นอกจากจะตองทําการควบคุม 
สั่งการ และแนะนําพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนการสอบสวนแลว ยังจะตองต้ังเปาหมาย และกําหนดทิศทางการสอบสวน 
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนตองรวบรวมขอเท็จจริงทางคดี และทําความเห็นทาง
คดีไปยังพนักงานอัยการ โดยมีกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติที่ 419/2556 กําหนด 
ผูบังคับบัญชาจะตองกําหนดพยานหลักฐานที่สําคัญในทางคดี เปนวัตถุประสงค (Objects)  และกําหนดผลลัพธที่สําคัญ (Key 

Results) เพื่อเปนตัวกําหนดวาจะสามารถบรรลุการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีไดอยางไร ไวสัก 3 – 5 ขอ ทั้งนี้ การกําหนด
ผลลัพธท่ีสําคัญในแตละขอจะตองมีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอน และมีความชัดเจนเพ่ือใหงายตอการวัด และตรวจสอบได อีก
ทั้งควรทีจ่ะตองต้ังเปาหมายอันทาทายวา จะตองทําสํานวนการสอบสวนใหเสร็จสิ้นกอนระยะเวลาท่ีกฎหมาย หรือคําสั่งกําหนด 
ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับการโฟกัสในสิ่งที่สําคัญ (Focus) และการขยายและเพิ่มความทาทายเพื่อความเปนเลิศ (Stretch) 
แลวจากนั้น ทางผูบังคับบัญชาก็จะตองถายทอดเปาหมายของการสอบสวนไปยังพนักงานสอบสวน ซึ่งเปนผูปฏิบัติ 
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(2) เมื่อพนักงานสอบสวนรับทราบเปาหมายของผูบังคับบัญชา พนักงานสอบสวนซ่ึงมีอํานาจ และหนาที่ในการ
รวบรวมพยานหลักฐานจะตองกําหนด OKRs ของตัวพนักงานสอบสวนใหสอดคลองกับเปาหมายของผูบังคับบัญชา ตามหลักการ 
สอดคลองและเชื่อมโยงการทํางานเปนทีม (Alignment) 

(3) นํากระบวนการติดตามผล (Tracking) มาประกอบการทําสํานวนการสอบสวน โดยในระหวางการทําสํานวน
การสอบสวน เมื่อพบวา ขั้นตอนใดดีอยูแลว ก็ใหดําเนินการตอไป แตหากพบวาขั้นตอนการสอบสวนข้ันตอนใด มีอุปสรรค ให
ดําเนินการทบทวนสถานการณเพื่อดําเนินการแกไข หรือหากพบวา ถาดําเนินการสอบสวนในขั้นตอนดังกลาวตอไป จะเกิดความ
เสียหาย ไมเปนไปตามเปาหมาย ก็ใหยกเลิกข้ันตอนดังกลาวได 

(4) ใช CFRs มาเปนเครื่องมือการบริหารผลงานอยางตอเนื่อง มีการสนทนาแบบ 1 ตอ 1 ระหวางผูบังคับบัญชา 
และพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ในลักษณะการสอนงานและแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งสองฝาย โดยพนักงานสอบสวนตองช้ีแจงให
ผูบังคับบัญชาทราบวา การสอบสวนอยูในขั้นตอนใด มีปญหาหรืออุปสรรคใด และตองการการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
อะไรบาง โดยผูบังคับบัญชาจะตองเปดใจรับฟงลูกนอง และผูบังคับบัญชาควรที่จะสอบถามเรื่องความกาวหนาในอาชีพ และทําให
พนักงานสอบสวนเห็นโอกาสในการเจริญกาวหนาในอาชีพ และเมื่อการสอบสวนไดเสร็จสิ้น ผูบังคับบัญชาควรใหมีการชื่นชมจาก
เพื่อนรวมงานเมื่อพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 การนํา OKRs มาประกอบใชกับการทําสํานวนการสอบสวน ทําใหการทําสํานวนการสอบสวนมีเข็มทิศกําหนดทิศทางการ 

สอบสวนท่ีถูกที่ควร ไมหลงประเด็น สามารถแยกแยะพยานหลักฐานในคดีซึ่งมีจํานวนมากไดวาพยานหลักฐานและขั้นตอนการ
สอบสวนใดจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษ อีกท้ังมีกรอบระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานไดชัดเจน  

5.2 การบริหารผลงานอยางตอเนื่องทําใหพนักงานสอบสวนมีโอกาสในการเขาพูดคุย ปรึกษา หารือ และรวมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูบังคับบัญชา รวมท้ังสามารถรองขอความชวยเหลือ การสนับสนุน และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานได
ทันทวงทีเมื่อเกิดปญหาและอุปสรรค 

5.3 การตั้งเปาหมายแบบทาทาย (Stretched Goal) ทําใหพนักงานสอบสวนพัฒนาศักยภาพของตัวพนักงานสอบสวนให
ทํางานไดดียิ่งข้ึน ถึงแมตัวพนักงานสอบสวนไมสามารถบรรลุเปาหมายแบบทาทายได 100% ทําไดเพียง 60 – 70% ของเปาหมาย
ที่ตั้งไว แตก็ถือวาประสบความสําเร็จสําหรับ OKRs แลว  

6. อภปิรายผลการวิจัย
จากผลวิจัยสรุปไดวา แนวทางที่ทีมงานสอบสวนจะนําแนวทาง OKRs มาใชจะตองใหความสําคัญกับพลัง 4 ขอหลักของ 

OKRs (ดัวร. 2562: 41) ดังตอไปนี้คือ 

6.1 การโฟกัส (Focus) ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาทีมงานและพนักงานสอบสวนตองมีการกําหนดพยานหลักฐานที่สําคัญอัน
สําคัญตอการสอบสวนคดีที่เกิด และวิธีการใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานน้ัน พรอมกําหนดระยะเวลาท่ีแนชัด โดยหลักการของการ
โฟกัสตองชัดเจน และมีการถายทอดสิ่งท่ีทีมงานโฟกัสใหทราบท่ัวกัน 

6.2 การปรับแตงและเช่ือมโยงการทํางานเปนทีม (Alignment) การนํา OKRs มาบริหารผลงานจะตองเกิดความโปรงใส โดย
บุคลากรในทีมงานแตละฝายตองมองเห็นความกาวหนาของผลงานแตละฝายอยางชัดเจน ซึ่งทีมงานฝายปฏิบัติจะตองเห็นผลการ
ดําเนินการของอีกฝาย เพื่อใหเกิดการสอดคลองและประสานระหวางกัน  
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6.3 การติดตามผล (Tracking) เพื่อติดตามความคืบหนาผลการสอบสวน มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ ควร
มีการติดตามผลเปนประจํา อาจจะเปนรายสัปดาห เพื่อปองกันการสอบสวนหลงประเด็น  

6.4 เปาหมายที่ทาทาย (Stretched goal) จะเปนการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานใหสูงกวาที่เคยเปนอยู เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานจะตองใชความสามารถหรือความพยายามอยางสูงเพื่อบรรลุเปาหมายทาทาย  
7. ขอเสนอแนะ

7.1 หากจะมีการนํา OKRs มาประกอบการสอบสวนในทุกคดี ก็จะขัดแยงกับ OKRs เนื่องจาก OKRs เนนถึงการใหความสําคัญ
กับเปาหมายท่ีสําคัญ และทุมเทไปกับเปาหมายนั้น ดัวร (2562 : 94) อางถึงโกรฟ ไววา การท่ีเราโฟกัสทุกอยาง ก็เหมือนกับเรา
ไมไดโฟกัสอะไรเลย ดังนั้น การนํา OKRs ไปติดตั้งกับการสอบสวนคดีใด ๆ ก็ตาม ตองพิจารณากอนวา คดีที่เราพิจารณาติดตั้ง 
OKRs นั้น สอดคลองกับเปาหมายขององคกร ที่จะตองใหความสําคัญเปนพิเศษหรือไม ซึ่งงานตามหนาที่ปกติจึงไมใช OKRs แต
อยางใด (ดัวร, 2562: 94) 

7.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติมีภารกิจอํานวยความยุติธรรมมากกวาการสอบสวน หากจะนํา OKRs ไปศึกษา หรือประยุกตใช 
ตองตั้ง OKRs ใหสอดคลองกับภารกิจ พันธกิจ หรือเปาหมายของหนวยงานน้ัน ท้ังนี้ OKRs ไมไดมีกฎเกณฑตายตัวแตอยางใด  
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  มโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับนาจาไทจื้อในไตหวันระหวาง ค.ศ. 1992-2019 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงนำเสนอมโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับเทพนาจาบนเกาะไตหวัน ชวงเวลาระหวาง ค.ศ. 1992-2019 ซึ่ง
สะทอนใหเห็นมโนทัศน ประเพณี และพิธีกรรม ทีช่าวไตหวันซึ่งเปนกลุมคนท่ีอพยพมาจากจีนแผนดนิใหญไดนำความเชื่อและความ
ศรัทธาเทพนาจาติดตัวมาดวย ทั้งยังคงสืบทอดตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิมมาอยางยาวนาน อยางไรก็ตาม มโนทัศนและประเพณี
เกี่ยวกับนาจา ไดรับการตีความใหมสะทอนใหเห็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1992 ผานสื่อภาพยนตรเรื่อง Rebels of the Neon God ที่
นำเสนอภาพลักษณเทพนาจาในประเด็นเรื่องปมอิดิปุสอยางชัดเจน ตอมาปรากฏขบวนแหในเทศกาลที่คนสวมชุดเทพนาจาและ
เตนตามเพลงเทคโน เรียกวา “ซันไทจื้อเทคโนแดนซ หรือ เทคโนนาจา” ที่พยายามสงเสริมใหกลายเปนภาพลักษณในเวทีระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวัน  ซึ่งในบทความนี้อาศัยกรอบคิดของมิคาอิล บัคติน (Mikhail 

Bakhtin) เพื่อวิเคราะหมโนทัศนเกี่ยวกับนาจาในเรื่องปมอิดิปุส (Oedipus Complex) ที่ไดถูกขับเนนและสะทอนผานประเพณี
และพิธีกรรมในงานแหของเทพนาจา อันเปนผลมาจากการแสดงออกถึงความคับของใจตออำนาจหรือสถานะทางสังคมของไตหวัน
ทีเ่ปนรองจีนจึงไมอาจแสดงออกถึงความไมพอใจไดอยางชัดเจน แตไดสื่อสารผานการแสดงหรือการละเลนในประเพณีหรือพิธีกรรม
ที่พึงกระทำไดโดยไมถือเปนความผิด 

คำสำคัญ: เทพเจา ความสมัพันธระหวางประเทศ ปมอิดิปุส นาจา และซันไทจื้อเทคโนแดนซ 
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Concept and Tradition of Nezha in Taiwan between 1992-2019 C.E. 
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Abstract 

This article dedicates to illustrate Nezha's concept and tradition in Taiwan between 1992-2019 C.E. that 

reflects belief, tradition and rite about Nezha from migrating Chinese ancestors who brought their faith with 

them and transferred it to their descendants. The reinterpretation occurred in 1992 C.E. when the movie "Rebels 

of the Neon God" was broadcast. This cinema displayed Nezha's Oedipus complex characteristic vividly. Then, 

the appearance of Electric-Techno Neon Gods or Techno Nezha was promoted to represent the Oedipus 

complex in the relationship between China and Taiwan. This article uses the concept of Mikhail Bakhtin to 

analyse the concept and tradition about Nezha to imply the frustration of Taiwan's inferior status to China but 

cannot demonstrate directly. So, they can communicate through the play of carnival that they can act what 

they want guiltlessly. 

Keywords: god, international relation, Oedipus complex, Nezha and Electric-Techno Neon Gods 

1. บทนำ
 การนับถือเทพนาจาของชาวไตหวันและในท่ีอื่น ๆ ไมอาจปฏิเสธไดวาเปนอิทธิพลที่แพรหลายจากบรรดาชาวจีนอพยพที่

ไดนำความเช่ือและเทพเจาที่พวกเขาศรัทธาติดตัวไปดวย นาจาเปนเทพอีกองคหนึ่งที่ไดรับการบูชาแพรหลายในบรรดาดินแดนที่มี
ชาวจีนอพยพ เชน ไตหวัน ไทย สิงคโปร เปนตน อยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไปความเชื่อและประเพณีเกิดการปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทแวดลอมของแตละพื้นที่ เมื่อพิจารณาเฉพาะการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนและประเพณีที่เกี่ยวของกับเทพองคนี้ จะพบวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีพลวัตในหลายทองถิ่น เชน กรณีของไทยที่รางทรงไดสวมทับเทพนาจากับเทพองคอื่น ในชวงที่บรรดารางทรง
เกิดขึ้นจำนวนมากในทศวรรษ 1970-1980 ทวาการปรับตัวของมโนทัศนเกี่ยวกับเทพนาจาในไตหวันไมเพียงแตไดรับการดัดแปลง
และผสมผสานใหเขากับยุคสมัย แตยังสะทอนมโนทัศนสำคัญอยางปมความขัดแยงระหวางตัวนาจากับบิดาของเขา ซึ่งประเด็นนี้
ไมใชสิ่งท่ีผูนับถือในดินแดนอื่น ๆ ใหความสำคัญ   

ในบทความน้ีมุงอภิปรายประเด็น การแสดงความคับของใจของมวลชนไตหวันที่มีตอความสัมพันธกับจีนแผนดินใหญผาน
เทคโนนาจา โดยใชแนวคิดเรื่อง คารนิวาล (carnival) ของมิคาอิล บัคติน (Mikhail Bakhtin) ในการอธิบายกรณีศึกษามโนทัศน
และประเพณีที่เกี่ยวของกับเทพนาจาของชาวไตหวัน ระหวาง ค.ศ. 1992-2019 ทั้งหมดนี้เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาพลวัตของ
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ความเชื่อและประเพณีในฐานะที่เปนการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งของบรรดาเยาวชนไตหวัน ซึ่งสามารถใชเปน
แนวทางในการศึกษาการเคลื่อนไหวของกลุมเยาวชนไทยในสภาวการณรวมสมัยได  

สำหรับเนื้อหาในบทความน้ีจะแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1) นาจากับปมอิดิปุส กลาวถึงความเปนมาของเทพนาจาและ
ปมอิดิปุสซึ่งสะทอนในความสัมพันธท่ีขัดแยงกันระหวางนาจากับบิดา อันเปนที่มาของมโนทัศนสำคัญท่ีจะถูกนำมาตีความใหมและ
สะทอนออกมาผานสื่อและประเพณีดังท่ีจะกลาวถึงในสวนที่สาม 2) ความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวัน อธิบายความสัมพันธทั้ง
ในมิติการรับวัฒนธรรมและปญหาความขัดแยงระหวางประเทศทั้งสอง เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหการแสดงเทคโนนาจาใน
ฐานะ “คารนิวาล” ของบัคตินที่จะนำเสนอในสวนสุดทาย 3) จาก Rebels of the Neon God ถึงซันไทจื้อเทคโนแดนซ เปน
รายละเอียดการศึกษามโนทัศนและประเพณีที่เปนผลมาจากอิทธิพลของแนวคิดปมอิดิปุส การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และบริบท
สังคมไตหวัน และ 4) มองเทคโนนาจาผานกรอบคิดคารนิวาล เปนการอธิบายเทคโนนาจาในฐานะ “คารนิวาล” ที่เปนการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณตอความสัมพันธระหวางไตหวันกับจีน โดยใชมโนทัศนเรื่องปมอิดิปุสของนาจากับแนวคิดของบัคตินในการ
วิเคราะห มีรายละเอียดดังนี้  

2. นาจากับปมอิดิปุส

ตามตำนานหองสิน (Investiture of Gods) ของจีน เปนเรื่องราวการสถาปนาเทพเจาจีนหนึ่งในนั้นคือ นาจา เทพเด็กผู
ทรงอิทธิฤทธ์ิ นอกจากน้ีนาจายังปรากฏในเร่ืองไซอิ๋วอีกดวย ตามตำนานกลาววา นาจาเปนบุตรคนท่ีสามของแมทัพหลี่จิ้ง เม่ือครั้ง
ถือกำเนิดมีความผิดปกติกวาคนทั่วไปคือ มารดาตั้งครรภนานกวา 3 ป 6 เดือน และเมื่อคลอดแลวกลับกลายเปนกอนเนื้อหุมดวย
รกจนหลี่จิ้งตองใชดาบผาออกมา ปรากฏวานาจาเกิดมาพรอมกับผาแพรสีแดงและหวงทองคำ เมื่อครั้งที่นาจาเที่ยวเลนและไดพบ
บุตรของมังกรเจาสมุทรเกิดการวิวาทกันจนพลั้งมือฆาบุตรมังกรตาย เปนเหตุใหมังกรเจาสมุทรตามลางแคนจนในที่สุดนาจาตอง
ยอมปลิดชีพตนเองโดยการแลเนื้อคืนบิดา เฉือนกระดูกคืนมารดา ตนเองจึงกลายเปนวิญญาณเรรอนไปขอความชวยเหลือจาก
อาจารยไทอิกจิงยิ้ง ซึ่งไดแนะนำใหมารดาสรางศาลและรูปเคารพเพื่อใหมีที่อาศัย แตเมื่อบิดาทราบเรื่องไดจึงไดรุดไปทำลายศาล
และรูปเคารพของนาจาเสีย เนื่องจากหลี่จิ้งไมพอใจและไมตองการใหวิญญาณของนาจามีที่อยูและไดรับการกราบไหวบูชา ซึ่ง
สะทอนภาพความเกลียดชังที่หลี่จิ้งมีตอนาจาตั้งแตถือกำเนิดเปนกอนเนื้อ นั่นทำใหนาจาโกรธแคนบิดาของตนมากจนถึงข้ันจะลาง
แคนเอาชีวิต (Shahar, 2015: 1-2) อยางไรก็ตาม ทายท่ีสุดแลวเรื่องราวความบาดหมางระหวางบิดากับบุตรจบลงดวยดี ตางไดรับ
การสถาปนาเปนเทพสวรรค  

จากเรื่องราวดังกลาวทำใหเมเออร ชาฮาร (Meir Shahar)1 ผูเชี่ยวชาญดานเอเชียตะวันออกศึกษา ไดทำการศึกษา
ความสัมพันธระหวางเรื่องราวของนาจากับปมอิดิปุส2ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาชื่อดังอยางซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) 

เกี่ยวกับปมความขัดแยงระหวางบิดากับบุตรในการแยงชิงความรักของมารดา แมวาตามแนวคิดของฟรอยดที่มีพื้นฐานความเช่ือวา

1 นอกจากการศึกษาปมอิดิปุสในเรื่องราวของนาจาแลว เมเออร ชาฮารยังไดรวบรวมขอมูลการศึกษาท่ีมาของนาจาวาแทจริงแลวเปนเทพที่จีนรับมาจากอินเดีย สำหรับ
แมทัพหลี่จ้ิงบิดาของนาจาน้ันแทจริงแลวก็คือ ทาวกุเวร สวนนาจาก็คือ นลกุเวร (Shahar, 2015: ) 

2 ปมอิดิปุส ตามแนวคิดจิตวิเคราะหของฟรอยด (อางถึงใน Shahar, 2015: 38) สามารถอธิบายไดวา ทารกเพศชายมีแรงขับทางเพศตอมารดา ตองการแยงความรักจาก
มารดาเปนของตนแตเพียงผูเดียว นั่นทำใหเด็กชายมีความรูสึกเกลียดชังและตอตานบิดาของตนเอง อยางไรก็ตาม ความรูสึกเกลียดชังดังกลาวถูกกดทับไวจนกลายเปนสิ่งที่เรียกวา จิต
ใตสำนึก ซึ่งฟรอยดเชื่อวาไมไดแสดงออกอยางชัดแจงแตก็มีผลตอการกอรูปพฤติกรรม   
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มนุษยมีแรงขับเคลื่อนพื้นฐานในเรื่องทางเพศ3 แตกรณีเรื่องราวระหวางนาจากับหลี่จิ้งนั้นไมสะทอนมิติเรื่องแรงขับเคลื่อนทางเพศ 
แตเปนเรื่องการแยงชิงความรักของผูเปนมารดา โดยเร่ืองราวสะทอนชัดเจนในตอนท่ีภายหลังนาจาปลิดชีพตนเองไดเขาฝนมารดา
ใหสรางศาลและรูปเคารพของตนเอง ซึ่งนางไดดำเนินการตามความฝนนั้น และปรากฏวามีผูคนมากราบไหวศาลของนาจาจำนวน
มาก และความขัดแยงรุนแรงก็เริ่มขึ้นเมื่อบิดาไดทำลายศาลดังกลาว โดยอางวาสิ่งที่เธอฝนเปนเพียงเพราะจิตของเธอคิดถึงบุตรที่
เสียชีวิตไปแลวมากเกินไป (Shahar, 2015: 40-41) 

ความขัดแยงระหวางนาจากับหลี่จิ้ง ไดรับการศึกษาในฐานะภาพสะทอนของปมอิดิปุส กอใหเกิดคำถามวาเหตุใดนาจาจึง
ไดรับการนับถือจากสังคมที่ใหความสำคัญกับความกตัญูตอบุพการี อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในสวนอภินิหารและคุณธรรมของ
นาจาตามตำนานและตามความเชื่อที่ผูศรัทธาตีความจะพบวาเทพองคนี้โดดเดนในดานความเยาววัย ความเชื่อมั่น ความแข็งแรง 
ทักษะการตอสู ความเด็ดเดี่ยว ความดื้อรั้น และความคิดสรางสรรค ดังสะทอนผานรูปเคารพที่มีความสงางามราวกั บกำลัง
เคลื่อนไหว ทำใหดูกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา (Wang, 2014: 158) สงผลใหแตดั้งเดิมชาวจีนนิยมบูชาเทพนาจาวามีความศกัดิ์สิทธ์ิ
ในหมูนักเดินเรือเปนผูพิทักษเจาแมทับทิม (Mazu) นอกจากน้ี ยังเช่ือวาเปนเทพผูปกปองประตูสวรรค โดยผูศรัทธาสามารถสื่อสาร
กับเทพนาจาไดผานทางรางทรง ในศาลนาจาแตละศาลจะมีการจัดพิธีฉลองวันเกิดของนาจาในวันที่ 8 และ 9 ของเดือน 4 เปน
ประจำทุกป ในการน้ีจะมีการเขาทรงดวย (เอวีลีน ลิป, ม.ป.ป.: 84) ปจจุบัน ความเชื่อเก่ียวกับนาจาแพรขยายเปนวงกวางผานสื่อ
ตาง ๆ เนื่องจากเรื่องราวของนาจาถูกนำมาสรางถายทอดผานจอโทรทัศนและภาพยนตร (พรรณทิพย เพ็ชรวิจิตร, 2563: 1385-

1387) ดังนั้น เราจึงเห็นรูปเคารพของนาจาอยูรวมในศาลเทพเจาองคอ่ืน รวมถึงสถานท่ีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง เชน เปน
เทพเฝาประตูในสนามบิน รูปบูชาไวในรถโดยสารหรือแท็กซี่ เปนตน (Shahar, 2015: 119)  

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการบูชานาจาโดยทั่วไปไมไดบงชี้หรือขับเนนประเด็นเรื่องความขัดแยงกับบิดา 
แมกระทั่งในภาพยนตรหรือซีรียที่ออกอากาศหลายเวอรชันแกนเรื่องสำคัญก็เนนท่ีการรวมมือกันระหวางนาจาและหลี่จิ้ง (รวมถึง
บตุรอีก 2 คน ของหลี่จิ้ง) ในการปราบโจวออง4 (Shahar, 2015: XII) ภาพความขัดแยงระหวางบิดากับบุตรของนาจาน้ัน ไดรับการ
ตีความใหมและสะทอนผานภาพยนตรโดยผูกำกับชาวไตหวัน ดังจะไดกลาวถึงในสวนท่ีสี่  

3. ความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวัน
ในสวนนี้จะกลาวถึงความสัมพันธระหวางจีนกับไตหวันตั้งแตชาวจีนเริ่มอพยพมายังเกาะไตหวันตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น 

(กอน ค.ศ. 202 – ค.ศ. 220) สำหรับเกาะไตหวันแตเดิมมีชนพื้นเมืองที่สันนิษฐานวามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตอาศัยอยู แมวา
การอพยพของชาวจีนกอนคริสตศตวรรษที่ 17 เกิดขึ้นหลายระลอกแตยังไมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองมาก
นัก จนกระทั่งเขาสูคริสตศตวรรษท่ี 17 ที่จีนไดเปลี่ยนใหไตหวันเปนสวนหนึ่งของจีน ซึ่งหลังจากชวงเวลาน้ียังคงมีชาวจีนอพยพมา
อยูตลอดเวลา เมื่อจีนเริ่มเขาปกครองไตหวันโดยตรงมีความพยายามที่จะสรางพระราชวังใหกับพระญาติของจักรพรรดิแหง
ราชวงศหมิงในป 1664 กอนที่จะเปลี่ยนใหเปนวัดตาเทียนโหวกง (Knapp, 1976: 43) (เอวีลีน ลิป, ม.ป.ป.: 115) จะเห็นไดวาใน
ชวงเวลาน้ีไตหวันไมเพียงแตเปนสวนหนึ่งของจีนแตยังรับวัฒนธรรมและความเช่ือจากจีนอีกดวย 

ไตหวันชวงกอน ค.ศ. 1945 กลายเปนพื้นที่แสดงอำนาจของบรรดานักลาอาณานิคมทั้งชาติตะวันตกและชาติเอเชียอยาง
ญี่ปุน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1945 ไตหวันไดกลายเปนตัวแทนของโลกเสรีนิยมภายใตการบงการของ

3 ในประเด็นนี้ ฟาน เฉิง (Fan Sheng) นักวิชาการชาวไตหวันไดตีความเชิงสัญลักษณจากเนื้อเรื่องและเห็นถึงความเชื่อมโยงในประเด็นแรงขับเคลื่อนทางเพศสะทอนอยู 
แตนักวิชาการที่ศึกษาเร่ืองน้ีตางเห็นพองตองกันวากรณีของนาจาแตกตางจากตำนานกรีกระหวางอิดิปุสกับโจคาสตา ที่บุตรสังหารบิดาและอยูกินฉันสามีภรรยากับมารดาตนเองโดยไม
รูตัว (Shahar, 2015: 40)  

4 ตามตำนานหองสินกลาววาโจวอองเปนจักรพรรดิองคสุดทายของราชวงศซาง เรื่องราวในตำนานนี้เชื่อวามีเคาโครงทางประวัติศาสตรชวงปลายราชวงศซางและตน
ราชวงศโจว 
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สหรัฐอเมริกา และมีความแตกตางดานอุดมการณทางการเมืองกับจีนแผนดินใหญอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการ
ปฏิวัติของเหมา เจอตง ใน ค.ศ. 1949 ไตหวันตกอยูภายใตการบริหารโดยพรรคกกมินตั๊ง (KMT) ซึ่งตองเผชิญหนากับความไม
มั่นคงครั้งสำคัญเมื่อสหรัฐอเมริกาหนัไปสรางความรวมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1972 เปนตนมา (รุงทิพย จันทรธนะ
กุล, 2563: 23-29)  

สำหรับชาวไตหวันในยุคกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือแมกระทั่งผูที่เกิดในทศวรรษ 1950 ยังคงไวซึ่งอัตลักษณความเปน
จีนและมีทัศนคติที่ดีตอจีนแผนดินใหญ แตกตางจากเยาวชนรุนใหมที่ปฏิเสธความเปนจีนและพยายามสรางอัตลักษณความเปน
ไตหวันขึ้น จากการศึกษาของแชลเลย ริกเกอร (Shelley Rigger) พบวา ทัศนคติของเยาวชนไตหวันตอตานการรวมเปนจีนเดียว
มากกวาประชากรในรุนกอนหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจีนไดกลายเปนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจตั้งแตเขาสูสหัสวรรษใหมเปนตน
มา นั่นยิ่งสรางความตระหนกในหมูชาวไตหวันรุนใหมเมื่อถูกตั้งคำถามถึงการรวมประเทศกับสาธารณรัฐประชาชน จีน ขณะที่
ในทางความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐบาลไตหวันตั้งแต ค.ศ. 2008 เปนตนมา จะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดี
โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจกับจีนมากข้ึน แตความหวาดระแวงจีนก็ยังคงปรากฏในสังคมไตหวัน (Rigger, 2006: 56-59)  

4. จาก Rebels of the Neon God ถึงซันไทจื้อเทคโนแดนซ
การนับถือเทพเจานาจาในดินแดนไตหวันมีตนกำเนิดมาจากชาวจีนท่ีอพยพมาต้ังรกราก ซึ่งมีท้ังการตั้งศาลเจาบูชาที่มีรูป

เคารพของนาจาเปนองคประธาน รวมถึงศาลเจาอื่น ๆ ที่มีเทพนาจาอยูในศาลดวย นอกจากการสรางศาลหรือรูปเคารพเพ่ือ
สักการะบูชาแลว แตละศาลมีการจัดเทศกาลและขบวนแหดวยโดยเฉพาะศาลเจาแมทับทิม พิธีกรรมในเทศกาลที่จัดขึ้นในอดีตมี
ความสำคัญในแงการสรางความพึงพอใจใหกับเทพเจาเพื่อประทานพรใหเกิดความอุดมสมบูรณในแตละป อยางไรก็ตาม เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เทศกาลที่เคยจัดตามศาลเจาในแตละทองถิ่นกลายเปนเทศกา ลที่จัดเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวจากภายนอก นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว ในกรณีของไตหวันประเพณีสำคัญที่เกี่ยวของกับเทพนาจาคือ การสวม
หุนนาจาแลวเตนตามทำนองเพลงดั้งเดิมที่เรียกวา “BaiGuan” ในอดีตประเพณีและพิธีกรรมเหลานี้จะจัดขึ้นในทุกศาลเจา โดยมี
การแสดงและการละเลนท่ีคลายคลึงกัน ผูจัดและผูแสดงเปนคนในชุมชนที่ศรัทธาเทพในศาลเจา (Wang, 2014: 156-158) 

ใน ค.ศ. 1992 มีภาพยนตรเรื่องหนึ่งที่ผลิตและฉายในไตหวันคือ Rebels of the Neon God โดยมีเนื้อเรื่องชีวิตของ
วัยรุนของคนในกรุงไทเปที่ตางก็ไมรูจักกัน แตภาพยนตรฉายใหเห็นชีวิตของท้ังคูขนานกันไป วัยรุนคนหนึ่งช่ือเสี่ยวคัง (Xiaokang) 
อีกคนชื่ออาจื่อ (Ah Ze) ทั้งสองมีอายุรุนราวคราวเดียวกันแตกลับมีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับบทความนี้
คือ ภาพสะทอนความเชื่อดั้งเดิมของชาวไตหวันคือ แมของเสี่ยวคังไดไปปรึกษาหมอดูเรื่องปญหาความสัมพันธระหวางสามีกับ
บุตรชาย เนื่องจากบุตรชายของตนเปนวัยรุนซึ่งเอาแตเที่ยวเลนเกมไปวัน ๆ สรางความไมพอใจใหกับคนเปนพอ โดยหมอดูบอกกับ
เธอวาบุตรชายเปนเทพนาจากลับชาติมาเกิด เมื่อเสี่ยวคังบังเอิญไดยินจึงแกลงแสดงอาการเหมือนเทพประทับทรง เปลงเสียงและ
แสดงทาทางเหมือนเด็กซึ่งเปนลักษณะของนาจา นอกจากน้ีเสี่ยวคังยังไดใชสีสเปรยพนที่ฟุตบาทวา “Nezha was here” ดานหลัง
จักรยานยนตของอาจื่อที่จอดเอาไว สวนอาจื่อกับเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาเปนมิจฉาชีพที่คอยงัดแงะเงินจากตูโทรศัพทและตูเกม 
(Rojas, 2003: 81-86) (Sheng, 2013: 398-400) (Shahar, 2015: 78)  

ภาพยนตรเรื่องนี้สะทอนใหเห็นการบรรจบกันระหวางความเช่ือดั้งเดิม คือ การทรงเจาเขาผีกับวิถีชีวิตคนเมืองกรุงไทเปที่
ตองเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทามกลางกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน (Chong, 1995: 82) อยางไรก็ตาม 
ภาพยนตรเรื่องนี้ยังเปนขอบงช้ีสำคัญอีกประการหนึ่งถึงประเด็นความขัดแยงระหวางนาจากับบิดาอันเปนที่รับรูโดยทั่วไปในสังคม
ไตหวัน เพราะแมกระทั่งรางทรงเองเมื่อมารดาของเสี่ยวคังมาปรึกษาปญหาระหวางพอกับลูกก็เลือกที่จะอธิบายสัมพันธกับความ
ขัดแยงของเทพนาจากับบิดา การเปนอวตารของนาจา และตัวเสี่ยวคังเองเมื่อแอบไดยินเขาก็เขาใจและเลียนแบบนาจาในทันที นั่น
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แสดงวาสังคมไตหวันคุนเคยกับเทพนาจาและความขัดแยงในลักษณะของปมอิดิปุสเปนอยางดี ประกอบกับภาพของวัยรุนที่มี
ลักษณะขบถทามกลางเมืองใหญ ซึ่งนาจาไดกลายเปนภาพแทนวัยรุนเหลานั้น และภาพยนตรเรื่องนี้ก็เปนสื่อที่แพรหลาย อางอิง
จากงานวิจัยของลีโอ หยวนและโฮลเกอร เบรียล (Leo Yuan and Holger Briel) พบวาวัยรุนไตหวันรับรูเรื่องราวของนาจาผาน
ทางสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด (2016: 61-62)  

วิเคราะหจากชื่อภาพยนตรและลักษณะความดื้อรั้นของนาจากับพฤติกรรมของความเบี่ยงเบนของวัยรุนจะพบวา นาจา
เปนตัวแทนของวัยรุนที่เต็มไปดวยพละกำลังและความขบถ ทำใหวัยรุ นจำนวนหนึ่งไดใชเปนเครื ่องมือในการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ โดยอาจมีจุดเริ่มตนจากภาพยนตรเรื่องนี้ เพราะในเวลาตอมาก็ปรากฏการละเลนที่เรียกวา “ซันไทจื้อเทคโนแดนซ” 
หรือ เทคโนนาจา (Electric-Techno Neon Gods or Techno Nezha) เปนการละเลนของไตหวันที่ไดรับความสนใจศึกษาจาก
บรรดานักวิชาการในปจจุบัน เริ่มตนจาก ค.ศ. 2005 ที่เริ่มนำเพลงเทคโนเขามาใชกับการเตนของหุนเทพในขบวนแหแบบเดิมที่
เรียกวา เชี่ยนโถว (Din Tao) ซึ่งจะมีเทพนาจาเดินนำหนาขบวนแห อยางไรก็ตามปรากฏการณซันไทจื้อเทคโนแดนซแพรหลาย
อยางมากตั้งแต ค.ศ. 2009 เปนตนมา เนื่องจากในปนี้ไตหวันเปนเจาภาพการแขงขันเกมโลก (World Game) ที่เมืองเกาสง 
(Kaohsiung) โดยในพิธีเปดมีการแสดงเทคโนนาจา เริ่มจากคนสวมชุดนาจาใสแวนดำแลวขี่จักรยานยนตเขามาในพิธี (Yuan, 

2014: 28-31) ขอสังเกตที่สำคัญคือ การที่นาจาขี่จักรยานยนตนี้คลายคลึงกับภาพลักษณของวัยรุ นไตหวันในภาพยนตเรื่อง 
Rebels of the Neon God ที่ไดกลาวถึงไปกอนหนา นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ทำใหนักวิชาการหลายคน เชน ไค เฉิง (Kai Sheng) 

ฟาหลง ซื่อ (Fah-long Shih) เปนตน ไดทำการศึกษาปรากฏการณดังกลาวโดยอาศัยมุมมองท้ังดานศาสนา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และประวัติศาสตรที่สัมพันธกับมโนทัศนและประเพณีที่เกี่ยวของกับเทพองคนี้  

เมื่อเขาสูคริสตศตวรรษที่ 21 ในบริบทที่สถานะความเปนรัฐชาติของไตหวันไดรับผลกระทบจากการกาวขึ้นสูสถานะ
มหาอำนาจของโลก อู เจียนเฮง (Wu Jianheng) เปนกรณีตัวอยางหน่ึงของเยาวชนไตหวันท่ีพยายามจะสะทอนวา เทพนาจา เปน
สัญลักษณของไตหวันและเปนพลังของวัยรุนที่สรางสรรค ดังจะเห็นไดจากการที่เขาหอบห้ิวเอาชุดนาจาที่หนักกวา 17 กิโลกรัม ไป
เที่ยวรอบโลก ทั้งยังสวมชุดนาจาถายภาพกับสถานที่สำคัญตาง ๆ พรอมกับธงชาติของไตหวัน (Sheng, 2013: 391) ดังที่กลาวมา
ขางตนจะเห็นไดวาภาพลักษณนาจาตามตำนานซ่ึงมีลักษณะที่สำคัญคือ การเปนเด็กที่มีพลังลนเหลือและนิสัยขบถเล็ก ๆ ตลอดจน
ความสัมพันธที่ไมราบรื่นกับบิดา ซึ่งเปนมโนทัศนดั้งเดิมที่ไดรับการขับเนน จึงไมนาแปลกใจนักที่เทพองคนี้จะสามารถเขาถึงหมู
วัยรุนในสังคมไตหวันรวมสมัยที่เยาวชนมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลัง ค.ศ. 2009 ที่
ประธานาธิบดีหมา อิงจิ่ว (Ma Ying-jeou) ใหความสำคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีกับมหาอำนาจอยางจีน นโยบายของหมา
ทำใหเกิดความหวาดระแวงในหมูเยาวชนไตหวันท่ีเกรงวาไตหวันจะสูญเสียอธิปไตยใหกับจีน (Shih, 2018: 1)  

5. มองเทคโนนาจาผานกรอบคิดคารนิวาล
ประเด็นสำคัญที่บทความนี้พยายามนำเสนอคือ มโนทัศนและประเพณีเกี่ยวกับนาจาที่มีพลวัตอยางสูงในชวงระหวาง 

ค.ศ. 1992-2019 นั้น จัดเปนสวนหนึ่งของการแสดงออกเชิงสัญลักษณทางการเมืองในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ สามารถ
อธิบายไดโดยอาศัยกรอบในการวิเคราะห ตามแนวคิดเรื่อง “คารนิวาล” ของมิคาอิล บัคติน กลาวคือ คารนิวาลเปนการแสดง
บทบาทสมมติในงานเทศกาลหรือประเพณี ซึ่งเปดโอกาสใหผูคนที่เขารวมสามารถกระทำหรือแสดงออกในสิ่งท่ีชีวิตปกติไมสามารถ
กระทำได เชน การที่ชนชั้นลางไดแสดงบทบาทเปนผูปกครอง สามารถออกคำสั่งไดตามใจชอบ  เทากับเปนการกลับหัวกลับหาง
กฎระเบียบที่ดำเนินอยูอยางเปนปกติในชีวิตประจำวัน ดังนั้น คารนิวาลจึงเทากับเปนการเปดพื้นที่ใหผูที่เปนปรปกษกันสามารถ
แสดงออกไดอยางไมมีความผิดและไมถือโทษโกรธเคืองกัน หรือผูมีอำนาจไมอาจถือเปนความผิดได (Bakhtin, 1984) (Eweis, 

2021: 129-132) (จันจิรา สมบัติพูนศิริ, 2558: 54-58)  
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สำหรับคำถามที่วาเหตุใดจึงตองเปนนาจา อธิบายไดวาทามกลางความพยายามในการจะแสวงหาอัตลักษณความเปน
ไตหวันกลับยิ่งสะทอนรองรอยอิทธิพลทางวัฒนธรรมจีน แมกระทั่งความเชื่อเรื่องและการนับถือเทพนาจาก็ไดรับมาจากจีน อยางไร
ก็ตาม การตีความเรื่องราวของนาจาเสียใหมโดยขับเนนประเด็นปมอิดิปุสอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับชาวจีนโพนทะเลใน
ดินแดนอื่นที่นับถือเทพองคนี้ ประกอบกับมิติของความขบถของวัยรุ นที่ปรากฏอยางเดนชัดในเทพองคนี้ซึ่งสะทอนผานสื่อ
ภาพยนตรที่มีชื่อเสียงอยาง Rebels of the Neon God สามารถสอดคลองไปกันไดดีกับสภาพการณของชาวไตหวันที่เยาวชน
ในชวงตั้งแตทศวรรษ 1990 เปนตนมา เริ ่มที ่จะนิยามตนเองวาเปน “ชาวไตหวัน” ไมใชจีน แตกลับถูกกระทบจากบริบท
ความสัมพันธระหวางประเทศที่จีนกาวขึ้นเปนมหาอำนาจและมีทาทีที่จะผนวกรวมไตหวัน ดังนั้น ปรากฏการณเทคโนนาจาที่ดูผิว
เผินอาจเหมือนกับเปนการปรับตัวของประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมใหสามารถดำรงอยู ไดและสอดคลองกับยุคสมัย แตเม่ือ
พิจารณาประกอบกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไตหวัน เชน กรณีของอู เจียนเฮงที่ไดกลาวถึงขางตน รวมถึงพยายาม
ที่จะนำเสนออัตลักษณใหมนี้ตอสายตาชาวโลกผานการแสดงเทคโนนาจาในกิจกรรมระหวางประเทศตาง ๆ แมกระทั่งการออกแบบ
ชุดนาจาใหเปนชุดประจำชาติสำหรับผูเขาประกวด  Miss International Beauty Pageant ครั้งที่ 59 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน ใน ค.ศ. 2019 จะเห็นวานาจาที่มีปมอิดิปุสนั้น เปรียบไดกับชาวไตหวันผูเปนบุตรที่ไดรับมรดกทางวัฒนธรรมจากจีน
แผนดินใหญ แตก็เปนบุตรที่มิไดลงรอยกับบิดานักถึงขั้นจะลางผลาญชีวิตได ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับสถานภาพของชาว
ไตหวัน ดังนั้น นาจาจึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิง่ที่จะถูกใชเปนตัวแทนของชาวไตหวัน 

นอกจากขอเสนอดังกลาวขางตนแลว เมื่อหันกลับมาพิจารณาบทบาทศาสนาและความเชื่อในสังคมไตหวันพบวาตั้งแต
คริสตทศวรรษ 1980 เปนตนมา ศาสนาหรือลัทธิความเชื่อในไตหวันมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประชาสังคมที่ยั่งยืนของ
ไตหวัน มักถูกใชเพื่อเปนอุปลักษณในการแสดงถึงอัตลักษณของบุคคลหรือชุมชน นอกเหนือจากกรณีเทคโนนาจาแลวยังมีกรณีของ
เจาแมทับทิมที่ถูกใชในเชิงสัญลักษณเพื่อตอตานอาวุธนิวเคลียร (Shih, 2018: 2) นั่นแสดงใหเห็นวา ขนบธรรมเนียมบางอยางใน
ดานความเช่ือและศาสนาในไตหวันไดถูกนำมาใชในการแสดงออกเชิงสัญลักษณทางการเมืองอยางชัดเจน  

6. บทสรุป
เมื่อพิจารณาเทคโนนาจาจากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จะพบวาเริ่มปรากฎการตีความหมายมโนทัศนเกี่ยวกับนาจาของ

ชาวไตหวันแตกตางไปจากเดิมในภาพยนตรเรื่อง Rebels of the Neon God ที่เนนเรื่องปมอิดิปุสและการที่นาจากลายเปนภาพ
แทนของวัยรุน ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแตตนทศวรรษ 1990 นีน่ับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีมีการเชื่อมโยงระหวางเทพดัง้เดิมใหเขากับเยาวชนรุนใหม 
และสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ บรรดาเยาวชนไตหวันที่ไมตองการรวมเปนสวนหนึ่งของจีนแผนดินใหญและตองการ
คงไวซึ่งอัตลักษณของตนเอง แตก็ยากที่จะปฏิเสธอิทธิพลทางวัฒนธรรมความเปนจีน ทำใหพวกเขาตองตีความมโนทัศนและ
ประเพณีดั้งเดิมใหแตกตางไปจากเดิมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งในกรณีนี้ไมใชการเมืองภายในประเทศ
แตเปนในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศที่ตองเผชิญหนากับมหาอำนาจ โดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องการรวมประเทศ ทั้งหมดน้ี
อาจสรุปไดวามโนทัศนและประเพณีที่เกี่ยวของกับเทพนาจาระหวาง ค.ศ. 1992-2019 ไดถูกใชเปนเครื่องมือในการแสดงออกทาง
การเมืองตามกรอบคิดคารนิวาลของบัคติน โดยเปนการแสดงออกเชิงสัญลักษณที่มีความปลอดภัย เนื่องจากไตหวันไมไดอยูใน
สถานะท่ีจะแสดงออกถึงปฏิกิริยาตอตานจีนไดโดยตรง 
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แนวทางแกปญหาการต้ังครรภอันไมพึงประสงค 
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บทคัดยอ 

การตั้งครรภแบงไดเปนสองกลุม คือ กลุมหญิงที่ตั้งครรภดวยความพรอมที่จะมีบุตร กับ หญิงที่ ตั้งครรภดวยความไม
พรอม โดยเหตุผลของกลุมที่ไมพรอมนั้นอาจจะเกิดขึ้นไดหลายเหตุผล เชน ความผิดพลาดในการคุมกำเนิด การขาดความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ คานิยมความเช่ือของคนหนุมสาวท่ีเปลี่ยนแปลงไป การขาดความตระหนักถึงผลที่ตามมา
จากการตั้งครรภ หญิงตั้งครรภบางสวนจึงเลือกทางออกดวยการทำแทงดวยตนเอง หรือไปใชบริการทำแทงผานสถานบริการตาง ๆ 
ที่ไมมีคุณภาพทำใหหญิงที่ทำแทงเสี่ยงตอการไดรับอันตรายตอรางกาย จิตใจ และสุขภาพ  ในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต จึงนำไปสู
การศึกษาสาเหตุ ปญหา และแนวทางการแกปญหาของการตั้งครรภอันไมพึงประสงค 

คำสำคัญ: การตั้งครรภ, การทำแทง, กฎหมายทำแทง. 
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Guidelines to Solve Unwanted Pregnancies 
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Abstract 

Pregnant women can be divided into two groups. The first group is women who are pregnant with the 

readiness to have children. The second group is women who are pregnant with non-readiness. For reasons of 

not ready groups, it could happen for a number of reasons. The inability to have children of some women who 

are pregnant Some have opted for an abortion, whether it is a self-abortion or a illegal abortion through illegal 

brothels. This puts many women who have abortions at risk of dying from abortion. This leads to a study of 

the causes, problems and guidelines to solve unwanted pregnancies.. 

Keywords: pregnant, abortion, abortion act. 
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1. บทนำ
จากสภาวะสังคมไทยในปจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหผูคนตองมีการปรับตัวเองใหเขากับบริบทใหมของ

สังคม ผูที่ปรับตัวไมไดและตกเปนเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง กลายเปนปญหาที่นำไปสูอาชญากรรม ดังที่ปรากฏเปนขาวอยูอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งหน่ึงในอาชญากรรมท่ีปรากฏและมีแนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ คือ ปญหาการลักลอบทำแทงเถื่อน ดัง
เห็นไดจากขาวการพบศพเด็ก 2002 ศพ ณ วัดไผเงิน ที่เปนขาวโดงดังในป พ.ศ.2553 (ไทยรัฐออนไลน,2557) ถึงแมวาจะผานมา
หลายปแลว แตก็ยังมีขาวทำนองนี้ใหเห็นอยูเปนระยะ ไมวาจะเปนการพบเด็กทารกเพศชายแรกคลอด อายุประมาณ 3-4 วัน ถูก
นำมาทิ้งไวหนาศูนยเรียนรูเครื่องเคลือบดินเผา ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง (ไทยรัฐออนไลน, 2560) หรือพบศพทารกเพศชายอายุ
ครรภ 6-7 เดือน ถูกหอดวยผาอนามัยนำมาทิ้งไวริมถนน ในพื้นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา (ไทยรัฐออนไลน, 2562) จากสถานการณ
ขางตนแสดงใหเห็นถึงปญหาของการทำแทงที่ยังไมหมดไปจากสังคมไทยและเปนอีกหนึ่งปญหาที่ควรไดรับการแกไขอยางจริงจัง
โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จากสถิติกรมอนามัยในป พ.ศ.2562 พบวา ในวัยรุน อายุ 15-19 ป มีการตั้งครรภและคลอดบุตรเฉลี่ยวัน
ละ 169 คน โดยมีวัยรุนอายุต่ำกวา 15 ป คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 6 คน เทียบกับ ป พ.ศ.2543 พบวาวัยรุนอายุต่ำกวา 20 ป คลอด
บุตรเฉลี่ยวันละ 240 คน และในอายุต่ำกวา 15 ป คลอดบุตรวันละ 4 คน (ไบเออรไทย, 2563) จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวาในชวง 
20 ปท่ีผานมาถึงแมวาจะมีอัตราการเกิดของเด็กท่ีลดลง แตก็ยังมีขาวการทำแทงใหเห็นอยูเปนระยะ ในอดีตการทำแทงยังเปนสิ่งที่
ผิดกฎหมายทำใหหญิงที่ตองการทำแทงตัดสินใจไปทำแทงที่คลินิกเถื่อน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกหญิงตั้งครรภ บางรายถึงขั้น
เสียชีวิตก็มี จากขอมูลในป 2555 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ระบุวา มีผูเสียชีวิตจากการทำแทงปละ 25-

30 คนและบาดเจ็บเพราะภาวะแทรกซอนจากการทำแทงประมาณ 30,000 คน ซึ่งหนึ่งในสามของผูที่มาทำแทงเปนนักเรียน
นักศึกษา โดยรอยละ 27 อายุต่ำกวา 20 ป และรอยละ 46 อายุต่ำกวา 25 ป (iLaw, 2556) จึงเกิดมีแนวคิดที่วา ถึงเวลาแลว
หรือไมทีจ่ะใหหญิงสามารถทำแทงไดโดยความสมัครใจและไมผิดกฎหมาย 

อยางไรก็ตามแนวคิดนี้มีมุมมองทั้งเห็นดวยและเห็นตาง ในมุมที่เห็นดวยมองวาการยุติการตั้งครรภเปนการเลือกยุติ
ปญหาที่จะตามมาจากความไมพรอมของผูตั้งครรภ แตมุมที่คัดคานเห็นวา เด็กที่อยูในทองก็ถือวาเปนชีวิตมนุษยที่มีคุณคา การ
อนุญาตใหทำแทงที่ถูกกฎหมาย ถือวาเปนการรับรองการฆาตกรรมเด็กอยางถูกกฎหมาย และขัดตอศีลธรรม (วิชิตา คะแนนสิน, 
2561) จึงตองมีการศึกษาใหครบในทุกแงมุมอยางรอบครอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจสภาพปญหา และแสวงหาแนวทางแกไขปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดังนั้นคณะผูจัดทำจึงเล็งเห็นวา ทางเลือกของหญิงที่ไมพึงประสงคจะตั้งครรภ ควรมีแนวทางแกไขปญหา หรือ หาทาง
ออกไดโดยไมผิดกฎหมาย และเปนที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค

1. เพือ่ศึกษาสาเหตุที่ทำใหหญิงตั้งครรภโดยไมพึงประสงค
2. เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา การตั้งครรภอันไมพึงประสงคใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง
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3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง “แนวทางแกปญหาการตั้งครรภอันไมพึงประสงค” ไดศึกษาคนควาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ
นำมาประกอบในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการวิจัยและนำเสนอผลของงานวิจัยไปใชประโยชนในดานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของวิจัยที่กำหนดไว ดังตอไปนี้  

3.1 นิยามคำศัพทท่ีเกี่ยวของ 

           “การต้ังครรภไมพึงประสงค” (Unwanted pregnancies) หมายถึง การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค หมายถึง สถานการณ
ของการตั้งครรภที่ไมไดตั้งใจ ไมไดมีการวางแผนการณจะใหเกิดขึ้น การไมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการตั้งครรภและ
การคุมกำเนิดการถูกขมขืนจนตั้งครรภ การตั้งครรภกอนการสมรส ตลอดจนความไมพรอมในดานภาวะตาง ๆ ดานเศรษฐกิจ การ
ไมรับผิดชอบของบิดาของเด็กในครรภ (ทัศนีย ไชยเจริญ, 2555)  
 “ทำแทง” หรือ abortion นั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา หมายถึง การรีด
ลูก มีเจตนาทำใหทารกออกจากครรภมารดากอนครบกำหนดและตาย 

         “แทงลูก” ตามความหมายในทางกฎหมายนั้น หมายถึง การทำให เด็กที่ปฏิสนธิในครรภของหญิงถูกทำลายกอนที่จะ
คลอดหรือคลอดออกมาแลวไมมีชีวิต หากเปนกรณีทีเ่ด็กคลอดออกมามีชีวิตเพียงช่ัววินาทีเดียวแลวถึงแก ความตาย เชนนี้ไมใชการ
แทงลูกตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา แตเปน เพียงการแทงลูกตามความรูสึกหรือความเขาใจของบุคคลโดยทั่วไป
เทานั้น (ไกรฤกษ เกษมสันต, 2551, หนา 100) ในทางการแพทย “การแทง” หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภกอน ที่เด็กจะ
สามารถดำรงชีวิตอยูไดนอกครรภมารดา โดยถือเอาการสิ้นสุดของการ ตั้งครรภกอนอายุครรภ 28 สัปดาหซึ่งเปนชวงเวลาที่เด็กยัง
หนักไมถึง 1,000 กรัม และการแทงแบงเปน 2 กลุม คือ  

1) การแทงเอง หมายถึง การแทงที่เกิดจากสาเหตุตาง ๆ ทีม่ิใชการจงใจไปทำแทง ถือเปนความลมเหลวของการตั้งครรภ
ตามธรรมชาติ อาจจะเกิดไดจากความบกพรองของไขที่ผสมแลว หรือตัวออน ซึ่งจะแทงตั้งแตเริ่มตั้งครรภใหมๆไปจนถึงอายุครรภ
ไมเกิน 12 สัปดาห หรือความบกพรองทางดานมารดา เชน มดลูกพิการ ปากมดลูกปดไมดีโรคประจำตัว การแทงจากสาเหตุนี้จะ
เกิดขึ้นเมื่ออายุครรภมากเกิน 12 สัปดาหขึ้นไป  

2) การทำแทง หมายถึง กระทำเพือ่ใหเกิดการแทง แบงออกเปน 2 กลุม
    ก. การทำแทงเพื่อรักษา หมายถึง การทำแทงในกรณีที่กฎหมายอนุญาตใหทำได เชน แพทยพิจารณาแลวเห็นวาหาก

ปลอยใหตั้งครรภจะเปนอันตรายตอชีวิตผูตั้งครรภ หรือเปนการต้ังครรภที่เกิดจากการขมขืนกระทำชำเรา 
    ข. การทำแทงผิดกฎหมาย หมายถึง การ ลักลอบทำแทงโดยบุคคลที่มิใชแพทย หรือกระทำโดยแพทยแตนอกเหนือ

กรณีที่กฎหมายอนุญาต (สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, ม.ป.ป.) 

3.2 วิธีการทำแทง 

ในอดีตวิธีการทำแทงตามทางการแพทยในอายุครรภไมเกิน 3 เดือน คือ การขูดมดลูก หากอายุครรภเกิน 4 เดือน จะใช
วิธีฉีดน้ำเกลือเขมขนเขาไปในถุงเด็กแลวใชเครื่องมือถางปากมดลูกเพื่อคีบเด็กออกมา สำหรับการทำแทงเถื่อนในขณะนั้นมี
หลากหลายวิธี ซึ่งลวนแลวแตเปนอันตรายแกผูตั้งครรภทั้งสิ้น อาทิ การใชมือกดหนาทองอยางรุนแรง เพื่อดันใหมดลูกเคลื่อน
ออกมาขางนอก หากมีอายุครรภมากข้ึนจะใชวิธีฉีดสารแปลกปลอมเขาไปในโพรงมดลกู เชน น้ำสบู น้ำยาลางจาน หรือแมแตน้ำยา
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ลางหองน้ำ นอกจากน้ี ยงัพบคลินิกเถื่อนบางแหงใชวิธีการสอดใสวัสดุเขาไปทางปากชองคลอด เชน สายยาง ไมเสียบลูกช้ิน โดยวิธี
เหลานี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนถึงขั้นเสียชีวิตได เนื่องจากจะติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดการอักเสบ มีภาวะช็อก ตกเลือดไม
หยุด เพราะมดลูกทะลุ หรือมีภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้น หากสงไปยังโรงพยาบาลไมทันโอกาสเสียชีวิตคอนขางสูง แตหากถึงมือหมอ
ทันเวลาก็อาจตองตัดมดลูก สงผลใหไมสามารถมีบุตรไดในอนาคต  

ปจจุบันการทำแทงตามทางการแพทยจะใชยา 2 ประเภท โดยยากลุมแรก ไดแก ยาตานฮอรโมนที่มีผลทำใหฮอรโมนใน
สามารถตั้งครรภตรางกายต่ำจนไม อได ยาอีกกลุม ไดแก “ยาบีบรัด ”ชวยใหมดลูกบีบรัดตัวเพื่อเคลื่อนตัวเด็กออกมา  ยาทั้ง 2 กลุม

นี้ มีทั้งชนิดเม็ดซึ่งขนาดของยาจะแปรผันตามอายุครรภและชนิดสอดชองคลอด โดยยาเหลานี้ไดรับการรับรองจากองคการอนามัย
โลก สำหรับในประเทศไทยยาตานฮอรโมนยังไมผานการรับรองใหนำเขามาขายจากคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งหมดจึงเปนยา
ที่ลักลอบนำเขามาจากตางประเทศ สวนยาบีบรัดเปนยาที่อนุญาตใหสั่งจายไดเฉพาะในโรงพยาบาลเทานั้น  (ธนวัฒน เพชรลอ
เหลียน, 2557) 

3.3 กฎหมายที่เกี่ยวของ 

ประมวลกฎหมายอาญา    

มาตรา 301 หญิงใดทำใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอื่นทำใหตนแทงลูกขณะมีอายุครรภเกินสิบสองสัปดาห ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ัง 

มาตรา 302 ผูใดทำใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ตองรับโทษ จำคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ ถาการ กระทำนั้นเปนเหตุใหหญิงรับอันตรายสาหัส ผูกระทำตองรับโทษจำคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับไมเกิน 14,000 
บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และถาเปนเหตุใหหญิงถึงแกความตาย ผูกระทำตองรับโทษจำคุกไมเกิน 10 ปและปรับไมเกิน 20,000 บาท 

มาตรา 305 ถาการกระทำความผิดดังกลาวในมาตรา 301 และ มาตรา 302 เปนการกระทำของผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและตามหลักเกณฑของแพทยสภาในกรณีดังตอไปนี้ ผูกระทำไมมีความผิด 

(1) จำเปนตองกระทำเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภตอไปจะเสี่ยงตอการไดรับอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจของ
หญิงนั้น 

(2) จำเปนตองกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอยางมากหรือมีเหตุผลทางการแพทยอันควรเช่ือไดวาหากทารกคลอดออกมา
จะมีความผิดปกติถึงขนาดทุพพลภาพอยางรายแรง 

(3) หญิงยืนยันตอผูประกอบวิชาเวชกรรมวาตนมีครรภเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ 

(4) หญิงซึ่งมีอายุครรภไมเกินสิบสองสัปดาหยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ 
(5) หญิงที่มีอายุครรภเกินสิบสองสัปดาห แตไมเกินยี่สิบสัปดาห ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภภายหลัง การตรวจและรับ

คำปรึกษาทางเลือกจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผูประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน (พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 28) พ.ศ.2564) 
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3.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม    
 

 3.4.1 ประเภทของเหย่ืออาชญากรรม 
 แนวคิดของ ฮาน ฟอน เฮนติก (Han Von Hentig) เฮนติกนักวิชาการชาวเยอรมันเปนนักคิดเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม
ยุคแรกๆ เฮนติกใชเวลาสวนใหญในการคนหาสาเหตุของการกระทําผิด โดยมุงเปาไปที่เหยื่ออาชญากรรม เฮนติกตั้งขอสังเกตวา
อะไรที่ทําใหเหยื่อตกเปนเหยื่อจากการกระทําผิด และอาชญากรรมกับเหยื่อมักจะเปนของคูกัน การจําแนกเหยื่ออาชญากรรมใน
ความคิดของเฮนติกไดยึดปจจัยทางจิต สังคม และรางกาย เปนตัวกําหนดประเภท ไดแก  
  1)  ผูเยาว (the young) เชน เด็กเล็ก ซึ่งขาดประสบการณชีวิต การเจริญเติบโตทั้งกายและจิตใจยังไมสมบูรณ งายแก
การตกเปนเหยื่อ  
 2) ผูหญิง (the female) มีความออนแอทางรางกาย 
 3) คนโงโดยกําเนิด (dull normal) เกิดมาเพื่อเปนเหยื่อ  
 4) คนท่ีมีจิตใจหดหู (the depressesed) ตกเปนเหยื่อเพราะภาวะทางจิต สิ้นหวัง   
 5) คนท่ีมัวเมาในเรื่องเพศ เสเพล (the wanton)  
 6) คนโดดเดี่ยวและคนอกหัก (the lonesome and the heartbroken) เชน คนเปนหมาย คนที่อยูในสภาวะเศรา
เสียใจ  
 7) คนที่ถูกตัดโอกาส ถูกละเลย และตอสูเพื่อศักดิ์ศรีของตนเอง ( the blocked ,  exempted , or  fighting)  เชน 
บุคคลท่ีถูกขูเอาเงิน ถาไมใหจะเปดเผยความลับ (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, หนา 60-61)  
 จากการศึกษาทฤษฎีประเภทของเหยื่ออาชญากรรมของ ฮาน ฟอน เฮนติก (Han Von Hentig) พบวาหญิงตั้งครรภจะมี
ภาวะการตกเปนเหยื่อของตนเอง กลาวคือ เปนเหยื่อที่มีความออนแอทางชีวภาพ ซึ่งมีผลทําใหอาชญากรคิดที่จะทํารายมีความ
ออนแอทางสังคมและยังจัดเปนเหยื่อตนเองอีกดวย 
 

 3.4.2 อาชญากรรมท่ีปราศจากผูเสียหาย 
 อาชญากรรมที่ปราศจากผูเสียหาย (Victimless Crime) คือ อาชญากรรมที่ผูเสียหายกับผูกระทำความผิดเปนคนคน
เดียวกัน ไมมีเหยื่อหรือผูเสียหาย บางทีอาจเรียกวาอาชญากรรมที่ตนเองยินยอม หรือผูกระทำตกเปนเหยื่ออาชญากรรมไปพรอม ๆ  กัน 
เชน การเลนการพนัน โสเภณี (การขายบริการทางเพศ) การทำแทงโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนตน  โดยอาชญากรรมประเภทน้ีจะ
สงผลกระทบตอบุคคลอ่ืนโดยสวนนอยแตก็สงผลกระทบในสังคมเปนวงกวางเชนกัน  
            นักอาชญาวิทยาบางทานกลาววา แมการกระทำความผิดประเภทนี้ ตัวผูกระทำความผิดเปนผูกระทำและเปนผูที่ไดรับ
ผลรายจากการกระทำของตน แตก็เปนความผิดในทางศีลธรรม ผิดบรรทัดฐานคานิยมของสังคมน้ัน ๆ แมเปนสิทธิเฉพาะตัวแตก็ฝา
ฝนกฎเกณฑทางสังคม อาชญากรรมที่ปราศจากผูเสียหายถือวาเปนกรณีที่นาทำการศึกษาเปนอยางมาก เพราะบางกรณีถือเปน
เรื่องที่เกิดคอนขางใกลตัว  (ปาลิตา อุตกา, ม.ป.ป.)  
 จากการศึกษาทฤษฎีอาชญากรรมที่ปราศจากผูเสียหาย พบวา หญิงตั้งครรภจะตกเปนผูเสียหายไปพรอมกับการเปน
ผูกระทำความผิดในคราวเดียวกัน กลาวคือ ตัวหญิงผูทำแทงเปนผูกระทำความผิดและเปนผูที่ไดรับผลรายจากการกระทำของตน  

ซึ่งแมวาจะเปนสิทธิ์เฉพาะตัวในรางกายของหญิง แตก็เปนการฝาฝนตอศีลธรรมและกฎเกณฑในสังคม 
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 3.4.3 ทฤษฎีการแกตัว 
ทฤษฎีการแกตัว Neutralization theory: Gresham Sykes and David Matza Elliot Aronson นักจิตวิทยาไดเขียน

ไวในหนังสือ The Social Animal โดยยกประเด็นคำถามวา มนุษยเปนสัตวที่ใชเหตุผลเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดและใหเสียนอยที่สุด
ตามกำลัง สมรรถนะ และความรูที่ตนมีอยู หรือเปนสัตวที่หาเหตุผลที่ดีมาอางในการทำสิ่งที่ไมเหมาะสม Sykes and Matza 

สนับสนุนประเด็นที่สองและไดพัฒนาทฤษฎีที่ใชอธิบายพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ตาง ๆ เหลานั้น ในครั้งแรกพวกเขาโตแยงความ
เชื่อที่วา วัยรุนที่มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมนั้นเพราะไมยึดถือคานิยมที่เปนแบบอยางจากอดีต หรือถายึดถือก็ยึดถือไวเพียงเปนของ
ที่ควรอนุรักษไว เชนไมควรโกหก ลักทรัพย หรือทำลายชีวิต เปนตน พวกเขาเช่ือวาวัยรุนท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมเนื่องจากไดรับ
คานิยมใหม ที่ไมเหมือนคานิยมเกา ความเชื่อนั้นดูจะไมสนับสนุนผลการศึกษาของพวกเขา เพราะ ในความเปนจริงแลววัยรุน
เหลานั้นยังรูสึกผิดตามคานิยมแบบเดิมอยู เมื่อวัยรุนมีพฤติกรรมไมเหมาะสมหรือทำความผิด วัยรุนเหลานั้นก็จะหาเหตุผลมาแกตัว
ในการทำความผิดตาง ๆ เหตุผลที่ใชแกตัว 5 ประการที่ Sykes and Matza เรียกวา “เทคนิคท่ีใชแกตัว” หรือ “Techniques of 

Neutralization” ไดแก 1. อางวาตกอยูในภาวะจำตองทำ (Denial of responsibility) เชน ขอสอบออกความจำมาก จำไมไหว 2. 

อางวาไมไดทำใหใครเดือดรอน (Denial of injury) เชน ไมไดแยงคะแนนใคร 3. อางวาเหยื่อสมควรที่จะเปนเชนนั้น (Denial of 

the victim) เชน ขอลอกดี ๆ ไมใหก็ตองเอาแบบนี้แหละ 4. อางกลาวโทษวามีผู อื ่นเลวรายกวา (Condemnation of the 

condemners) เชน คนอื่นเขาทำกันยิ่งกวานี้อีก 5. อางเหตุผลดีกวามาหักลาง (Appeal to higher loyalties) เชน ถาไมลอกก็
สอบตก จบไมทันเพื่อน (ไทยรัฐออนไลน, 2553) 

            จากการศึกษาทฤษฎีการแกตัว พบวา หญิงตั้งครรภจะมีการแกตัวเพื่อสนับสนุนในการทำแทงของตนเองเสมอ กลาวคือ 
จากเทคนิคที่ใชแกตัว หญิงจะมีขออางวาตกอยูในภาวะจำตองทำ เชน ยังไมพรอมที่จะมีลูก หรืออางวาไมไดทำใหใครเดือดรอน
เพราะวาเปนเนื้อตัวรางกายของหญิงนั้นเอง 

3.4.4 ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คือ กระบวนการทางสังคมและจิตวิทยา ซึ่งมีผลทำใหบุคคลมีบุคลิกภาพตาม

แนวทางที่สังคมตองการเด็กที่เกิดมาจะตองไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีความเปนคน โดยแทจริง สามารถอยูรวมกันไดและมี
ความสัมพันธกับคนอ่ืนไดอยางราบรื่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะเริ่มตนตั้งแตบุคคลถือกำเนิดมาในโลก ตัวแทนสำคัญที่ทำ
หนาท่ีในเรื่องนี้ไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาสนา ตลอดจนสื่อมวลชนตาง ๆ โดยตัวแทนเหลานี้ จะทำให
บุคคลไดทราบคุณคาและอุดมคติที่สังคมยึดมั่นและไดเรียนรูบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใชอยูในสังคมประเภทของ
การขัดเกลาทางสังคม มี 2 วิธี ดังนี้ 1. การขัดเกลาทางสังคมโดยตรง เปนการอบรมขัดเกลาที่พอแมใหกับลูก เชน การสอนสิ่งตาง 
ๆใหกับลูก เชน การพูดหรือมารยาทตาง ๆ หรือครูอาจารยที่สอนความรูแกนักเรียนในชั้นเรียน เปนตน ผูสอนและผูรับจะมี
ความรูสึกใกลชิดกัน เพราะเปนการใหการอบรมกลอมเกลากันโดยตรง เปนตน 2. การขัดเกลาทางสังคมโดยทางออม เปนวิธีการ
ขัดเกลาทางสังคมที่ไมใชการถายทอดโดยตรงแตจะเปน โดยทางออม เชน การอานหนังสือพิมพ การฟงวิทยุหรือดูโทรทัศน 
ตลอดจนภาพยนตร หรือสื่อประเภทอ่ืน รวมถึงประสบการณชีวิตตาง ๆ ที่ประสบมากับตนเองเปนการรับเขามาโดยไมเปนทางการ
หรือไมไดตั้งใจ มีคุณคาอยางยิ่งตอการปรับตัวของมนุษย เพื่อใหดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  (ชาญวิทย ปรีชาพาณิช
พัฒนา, ม.ป.ป.) 

จากการศึกษาทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม พบวา สภาพแวดแวดลอมโดยรอบก็มีผลตอการตั้งครรภไมพึงประสงคอัน
นำไปสูการทำแทง กลาวคือ คนรอบตัวอาจจะมีคานิยมทางเพศท่ีลาหลัง หรืออยูในชุมชนแออัดที่การสาธารณะสุขเขาถึงไดยากทำ
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ใหไดรับความรูเรื่องเพศที่ไมถูกตอง หรือซึมซับคานิยมทางเพศจากทางสื่อที่ไมไดผานการคัดกรอง ซึ่งจากการขัดเกลาทางสังคม
เหลานี้ทำใหหญิงมีความเขาใจในเรื่องเพศแบบผิดๆทำใหตั้งครรภโดยไมพึงประสงคไดงายและนำไปสูการทำแทงท่ีผิดกฎหมาย 

3.4.5. ทฤษฎีประโยชนนิยม 
ประโยชนนิยม (อังกฤษ: utilitarianism)  หมายถึง แนวคิดที่เชื่อวาคุณคาทางศีลธรรมเปนการกระทำที่ขึ้นอยูกับการทำ

ประโยชนเพื่อสวนรวม กลาวคือ เปนการกระทำท่ีกอใหเกิดความสุขหรือความพอใจข้ึนในบุคคลโดยท่ัวไป ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
ผลลัพธนิยม หรือการยึดถือคุณคาทางศีลธรรมขึ้นอยูกับผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนหลัก นักคิดทั้งหลายไดนิยามคำวา "ประโยชน "นี้
หมายถึงความดีสูงสุด ไดแก ความสุขหรือความพอใจ )ดตรงกันขามกับความทรมานหรือความเจ็บปว (ทำใหอาจสามารถอธิบายได

งสุดดวยรูปแบบของชีวิตวา ความสุขหรือความพอใจถือไดวาเปนสิ่งที่มีความสำคัญสู  

ประโยชนนิยมถูกอธิบายดวยถอยวลี "เปนสิ่งดี สูงสุดสำหรับบุคคลจำนวนมากท่ีสุด  "นดังนั้น ประโยชนนิยมจึงเปนท่ีรูจักกั
วาเปน "ทฤษฎีความสุขท่ียิ่งใหญที่สุด "ประโยชนนิยมยังเปนการแสดงถึงลักษณะการเช่ือมโยงตอหลักจริยธรรม ซึ่งมีความผิดแผก

ไปจากจริยศาสตร ซึ่งไมพิจารณาวาผลลพัธของการกระทำเปนตัวกำหนดศีลธรรม เปนตน โดยผูที่มีมุมมองตรงกันขามกับประโยชน
นิยมไดวิพากษวิจารณมุมมองในแบบประโยชนนิยมอยูเรื่อย ๆ แตผูลัทธิประโยชนนิยมก็มีวิพากษวิจารณตอแนวคิดอื่น ๆ คลาย ๆ 
กัน และเหมือนกับทฤษฎีทางจริยธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติตามแนวคิดประโยชนนิยมเองก็ตองพึ่งองคประกอบภายนอกเชนกัน 
ไดแก สติปญญา ประสบการณ ทักษะสังคม และทักษะชีวิต (สารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย, 2558) 

จากการศึกษาทฤษฎีประโยชนนิยม  พบวา เปนการกระทำที่กอใหเกิดความสุขหรือความพอใจขึ้นในบุคคลโดยท่ัวไป 
หรือการยึดถือคุณคาทางศีลธรรมขึ้นอยูกับผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนหลัก ซึ่งการที่หญิงทำแทงนั้นก็เพื่อประโยชนของทั้งตอตนเองและ
คนในครอบครัวเพื่อที่จะไมตองมีภาระเลี้ยงดูลูกในขณะที่ยังไมพรอมและจะทำใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ไมดีซึ่งจะเปนภาระตอสังคม
ในภายหนา การทำแทงจึงเปนการยุติปญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหนาซึ่งเปนการทำเพื่อประโยชนทั้งตอตัวหญิงที่ทำเองและตอสังคม 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีประโยชนนิยมที่ควรใหกระทำได 

4. บทวิเคราะห

จากการศึกษาน้ี สามารถวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ทำใหหญิงต้ังครรภโดยไมพึงประสงค 

  สถานการณปจจุบันการยุติการตั้งครรภอันไมพึงประสงคนั้นเปนอีกปญหาที่ไดรับความสนใจในสังคมไทย โดยปจจุบัน
สาเหตุของการทำแทงนั้นมีอยูหลากหลายแตที่มีแนวโนมสูงขึ้นนั้นคือสาเหตุจากการตั้งครรภโดยไมไดปองกันหรือขาดความรูใน
เรื่องเพศของวัยรุน จนนำไปสูการการตั้งครรภไมพึงประสงคซึ่งเปนสถานการณของการตั้งครรภที่ไมไดตั้งใจ ไมไดมีการวางแผน
การณจะใหเกิดขึ้น การไมมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคุมกำเนิด  การถูกขมขืนจนตั้งครรภ การ
ตั้งครรภกอนการสมรส ตลอดจนความไมพรอมในดานเศรษฐกิจ การไมรับผิดชอบของบิดาของเด็กในครรภ เปนตน ดังนั้น จะเห็น
ไดวาในเรื่องของ “การตั้งครรภไมพึงประสงค” นั้นมีความเกี่ยวของกับการทำแทงเพราะเปนตนเหตุสำคัญของปญหาการทำแทง  

ในปจจุบันมีหญิงท่ีขาดความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันในการรวมเพศอยูอีกมาก หรือมีความเช่ือผิดๆจากการท่ีคน
รอบตัวเลาใหฟง เชน การหลั่งนอก การสวนลางชองคลอด การปสสาวะทันทีหลังมีเพศสัมพันธ หรือการนับหนา7หลัง7 สามารถ
ปองกันการต้ังครรภไดซึ่งเปนความเชื่อที่ผิดและเสี่ยงท่ีจะตั้งครรภหลังมีเพศสัมพันธสูง  
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จากกรณีการทำแทงจากการตั้งครรภไมพึงประสงคนั้นตามที่กลาวมาขางตนมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีของเฮนติกในสวน
ของคนที่มีจิตใจหดหู (the depressesed) ตกเปนเหยื่อเพราะภาวะทางจิต สิ้นหวัง หมายถึง เมื่อหญิงตกอยูในภาวะที่สิ ้นหวั ง
หาทางออกจากการตั้งครรภที่ไมพรอมไมได ก็จะเขาสูการทำแทงและยังทำใหตนเองตองตกเปนเหยื่อ ซึ่งสอดคลองกับอาชญากรรม
ที่ปราศจากผูเสียหาย (Victimless Crime) ที่ผูเสียหายกับผูกระทำความผดิเปนคนคนเดยีวกัน แมตัวผูกระทำความผิดเปนผูกระทำ
และเปนผูที่ไดรับผลรายจากการกระทำของตน แมเปนสิทธิเฉพาะตัว แตก็ฝาฝนกฎเกณฑทางสังคม  

ทั้งนี้การทำแทงจาการต้ังครรภไมพรอมดังกลาวสงผลใหผูกระทำความผิดถือวาเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนกับตนเองโดยไมสน
วาการกระทำความผิดนั้นจะถูกตองตามหลักศีลธรรมหรือไม เพราะตัวผูกระทำความผิดไดถือเอาประโยชนสุขเปนเกณฑตัดสิน
ความผิดถูกช่ัวดแีละเม่ือตนไดประโยชนสุขจาการกระทำความผิดดังกลาว จึงทำใหขาดสติจนไมไดเปรียบเทียบช่ังน้ำหนักประโยชน
สุขกับโทษที่ตนจะไดรับวาสิ่งไหนมีคามากกวากัน กลาวคือ ความถูกตองของการกระทำขึ้นอยูกับแนวโนมที่การกระทำนั้นจะ
กอใหเกิดความสุขตอตัวผูกระทำ ความผิดขึ้นอยูกับแนวโนมที่จะกอใหเกิดสิ่งที่สวนทางกับความสุข ตามทฤษฎีประโยชนนิยม และ
ยังมีความเกี่ยวของกับทฤษฎีการแกตัวที่วา อางวาตกอยูในภาวะจำตองทำ (Denial of responsibility)  เมื่อหญิงมีการทำแทง 
หญิงเหลานั ้นก็จะหาเหตุผลมาแกตัวในการทำความผิดตาง ๆ ซึ ่งเรียกวา “เทคนิคที ่ใชแกต ัว” หรือ “ Techniques of 

Neutralization” โดยทฤษฎีนี้ผูกระทำจะมีความรูสึกวาไมตองรับผิดชอบตอการกระทำของตน ทำใหบุคคลมีอิสระที่จะเลือก
กระทำผิด โดยจะหาขออางตาง ๆ นา ๆ เพื่อใหการกระทำที่ไมถูกตองกลายเปนสิ่งท่ีสมควรทำแลว เชน อางวาไมมีความพรอมใน
การตั้งครรภ ไมไดมีการวางแผนท่ีจะตั้งครรภ หรือ เพราะบิดาของทารกในครรภไมมีความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาการต้ังครรภอันไมพึงประสงคใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง 

ในปจจุบันมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหสิทธิแกหญิงมากข้ึนในการทำแทง เปาหมายหลักของภาคประชาสังคมที่ทำงานดาน
สิทธิสตรีในการผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการทำแทงก็คือ การเปดโอกาสใหหญิงที่ตั้งครรภ โดยความไมพรอมมี
ทางเลือก ทั้งสำหรับคนท่ีตองการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัยโดยนายแพทยที่กฎหมายใหอำนาจเอาไว และทางเลือกสำหรับการ
ดูแลแมและเด็กหากตองการตั้งครรภตอ โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ที่พลิก
โฉมของการทำแทงจากเดิมที่การทำแทงในเกือบทุกกรณีเปนความผิด มีโทษจำคุกและปรับ เปลี่ยนแปลงมาเปนการทำแทงชวงที่
อายุครรภของหญิงท่ีไมเกิน 12 สัปดาห จะทำแทงไดโดยไมมีความผิดหากยินยืนยันท่ีจะทำแทง กรณีอายุครรภเกิน 12 สัปดาหแต
ไมเกิน 20 สัปดาหโดยยืนยันยุติตั้งครรภ ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก  และในกรณีที่มีเหตุจำเปน ไดแก การ
ตั้งครรภเปนอันตรายตอสุขภาพทางกายหรือจิตใจ หรือหากปลอยใหตั้งครรภตอไปอาจทำใหทารกมีความผิดปกติทางกายหรือ
จิตใจถึงขนาดพิการอยางรายแรง และกรณีตั้งครรภเนื่องจากถูกลวงละเมิดทางเพศ ทั้ง 3 กรณีนี้ สามารถมีการทำแทงไดโดยแพทย
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมและไดดำเนินการทำแทงตามหลักเกณฑของแพทยสภา เชนนี้แพทยผูทำแทงไดรับยกเวนโทษ สวนการ
ทำแทงที่ไมเปนไปตามเง่ือนไขน้ี ผูทำจะมีโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ   

ตามกฎหมายเดิมน้ัน การทำแทงท่ีไมตองรับโทษตามกฎหมายจำกัดอยูเฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเปนเกิดขึ้นกับหญิง ไดแก 1) 
มีความจำเปนตองกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น 2) หญิงมีครรภเนื่องจากการกระทำความผิดอาญา ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 จะเห็นไดวาการทำแทงโดยชอบดวยกฎหมายสามารถทำได
หากเขาขอยกเวนดังที่กลาวมาขางตน โดยเหตุผลสำคัญในกฎหมายเดิมอยูที่เรื่องของความจำเปนทั้งในเรื่องปญหาสุขภาพของผู
เปนแม จึงไมสามารถท่ีจะตั้งครรภตอไปได และการตั้งครรภซึ่งเกิดจากความไมสมัครใจเนื่องจากหญิงนั้นถูกขมขืนกระทำชำเราจน
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ตั้งครรภ แตเหตุผลที่กฎหมายปจจุบันใหทำแทงไดโดยชอบไดเพิ่มเติมเรื่องของความไมพรอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะกฎหมายเล็งเห็น
วา ขอยกเวนไวเดิมไมเพียงพอตอการลดปญหาการเกิดจากหญิงที่ตั้งครรภไมพึงประสงคนี้ไดในสถารการณปจจุบัน เนื่องจากหญิง
ที่ตั้งครรภอาจมีความประสงคที่จะทำแทงจากสาเหตุอื่น ๆ ที่กฎหมายไมไดระบุไว 

การแกไขกฎหมายในเรื่องของการทำแทงขึ้นมาใหมโดยมีลักษณะสำคัญที่เพิ่มเติมมาจากกฎหมายเดิม โดยนำเอาเรื่อง
ของระยะเวลาการตั้งครรภมาเปนตัวแปรสำคัญที่หญิงตั้งครรภสามารถที่จะตัดสินใจทำแทงไดโดยหญิงนั้นไมมีความผิดอีกตอไป 
โดยกำหนดอายุการตั้งครรภไววาจะตองไมเกิน 12 สัปดาห โดยมีเหตุผลเบื้องหลงัดานการแพทยประกอบการตดัสนิใจครั้งนี ้ซึ่งโดย
ปกติทารกอายุครรภ ไมเกิน 12 สัปดาห จะยังมีพัฒนาการไมสมบูรณมากนักจะมีความยาวหัวจรดเทา ประมาณ 9 เซนติเมตร 
น้ำหนักประมาณ 15 กรัม สวนหัวทารกจะดูใหญกวาลำตัว มีซี่โครง และ กระดูกลำตัวเริ่มชัด แตยังระบุเพศท่ีชัดเจนไมได และการ
ยุติตั้งครรภไมเกิน 12 สัปดาหนี้ จะเกิดอันตรายกับตัวผูเปนแมนอยไดที่สุดเนื่องจากทารกยังมีขนา ดเล็กพอที่จะมีวิธีนำทารก
ออกมาจากมดลูกไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกับผูเปนแมไดดีที่สุด ดังนั้นการยุติการตั้งครรภในชวงอายุครรภ ไมเกิน 12 
สัปดาห นี้ จึงเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการยุติการตั้งครรภไดดีมากที่สุด 

  การอนุญาตใหหญิงผูตั้งครรภมีสวนในการตัดสินใจในเรื่องรางกายตัวเองไดอาจถือวาเปนชัยชนะและเปนความกาวหนา
ของการคุมครองสิทธิเสรีภาพ แตในแงของการแกปญหาการทำแทงโดยผิดกฎหมายดวยวิธีแกไขกฎหมายยกเวนโทษใหผูทำแทง
อาจเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ เพราะปจจุบันสาเหตุที่หญิงตั้งครรภโดยไมพรอม เกิดจากการเรียนรูคานิยมจากสังคมรอบ ๆ ตัว
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ความเชื่อเกี่ยวกับการหามชิงสุกกอนหาม การรักนวลสงวนตัวของหญิงสาวเริ่มมลายหายไปจากสงัคม 
การเรียนรูจากสื่อที่ปราศจากความรับผิดชอบตอสังคมและตอผลที่จะตามมาทำใหผูเสพสื่อมีความเขาใจเรื่องเพศแบบผิด ๆ 
ประกอบกับการขาดการเอาใจใสสอดสองดูแลอบรมสัง่สอนของผูใหญ และการขาดความยับยั้งช่ังใจของหนุมสาวในการตระหนักถึง
ผลที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธโดยความไมรอบครอบ จึงนำไปสูการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค หญิงจำนวนมากที่ทำแทงมักมี
ขออางจากความไมพรอมรับผิดชอบตอทารกในครรภ แตมิไดระมัดระวังปองกันตนในขณะมีเพศสัมพันธ หรือไตรตรองใหจงหนักวา
ตนมีความพรอมรับมือกับผลที่จะตามมาอยางไรจากการตั้งครรภ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการแกตัวท่ีอางวาตกอยูในภาวะจำตองทำ 
เชน ยังไมพรอมที่จะมีลูก หรืออางวาไมไดทำใหใครเดือดรอนเพราะวาเปนเนื้อตัวรางกายของหญิงนั้นเอง ฉะนั้นจึงควรสงเสริมให
ผูหญิงทุกคนมีความรูในเรื่องเพศอยางถูกตอง มีการปองกันคุมกำเนิดที่ดี หรือการเขาถึงศูนยวางแผนครอบครัว มากกวาการ
ยอมรับใหมีการทำแทงไดเมื่อเกิดการต้ังครรภ เพราะเทากับวา กฎหมายตกเปนเครื่องมือสงเสริมทางออมใหมีเพศสัมพันธในขณะที่
ไมพรอมได เพราะถึงพลาดพลั้งอยางไร ขอเพียงรูตัวเร็วก็สามารถทำแทงไดเสมอ จึงควรพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาดาน
สาธารณสุขจึงจะเปนทางแกปญหาที่มีประสิทธิภาพมากกวา แตอาจเปนการเร็วเกินไปที่จะสรุปวาการแกไขกฎหมายไมสามารถ
แกไขปญหาการตั้งครรภโดยความไมพรอมลงได ทั้งนี้อาจตองพิจารณาขอเท็จจริงในทางสถิติเกี่ยวกับการทำแทงประกอบและตอง
ใหเวลาใหมีการบังคับใชกฎหมายนี้อีกสักระยะ 

5. ขอเสนอแนะ

การจะแกปญหาการตั้งครรภอันไมพึงประสงคนั้น จำเปนตองใหความรูในเรื่องเพศอยางถูกตอง มีการคุมกำเนิดที่ดี หรือ
การเขาถึงศูนยวางแผนครอบครัว และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเหมาะสม โดยควรจัดอบรมใหความรูกับวัยรุนใหมีความรูความ
เขาใจในเรื่องเพศศึกษาโดยเฉพาะการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัวจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อลดอัตราการทองไมพรอมใน
วัยรุนอันนำไปสูการทำแทง 
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6. บทสรุป 
 

การตั้งครรภโดยไมพึงประสงคนั้นมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันของผูหญิงหลาย  ๆ คน โดยอาจเกิดจากขาดการ
อบรมเลี้ยงดู ขาดการคิดแกไขปญหาอยางถูกตอง ไมรูจักวิธีปองกัน การถูกขมขืน กลัวการที่จะตองบอกความจริงกับคนรอบขาง 
พวกเขาเหลานี้จึงตองหาทางแกไขดวยตนเอง คือ การหาวิธี การลักลอบทำแทง ที่ตองลักลอบทำแทงเนื่องมาจากการทำแทงนั้น
เปนสิ่งผิดกฎหมายในอดีตทั้งไมเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งถาหากไมลักลอบทำแทงปลอยใหมีการ เกิดของทารกนั้น สิ่งที่
ตามมาคือ บุคคลที่เปนแมไมมีความพรอมในการเลี้ยงดูลูก ไมมีการจัดการวางแผนเนื่องจากตนเองก็ยังไมมีความมั่งคงของชีวิต 
สวนเด็กที่กำลังเจริญวัยขึ้น อาจจะขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ขาดการขัดเกลาอบรบเลี้ยงดูที่ด ีดังนั้นการต้ังครรภอันไมพงึ
ประสงค นำมาซึ่งปญหาของสังคมมากมาย หากตองการลดปญหาของสังคมควรท่ีจะลดปริมาณการเกิดปญหาการตั้งครรภอันไมพงึ
ประสงค และใหสิทธิของบุคคลผูเปนแมไดเลือกใชชีวิตของตัวเองไดอยางตรงตามความตองการของตนเองอยางถูกตอง โดยไมมี
ความผิดตามกฎหมายเพื่อใหเขาเปนที่ยอมรับของสังคม สำหรับประเทศไทยการแกไขปญหานี้ตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ จากผูคนในสังคม คนในครอบครัว เพื่อใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ โดยชี้ใหเห็นผลของการทำแทง
เถื่อนที่เปนอันตรายตอหญิง สงเสริมการแกปญหาตั้งครรภไมพึงประสงคผานระบบการแพทยท่ีถูกตองและปลอดภัย  
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ช็อกโกแล็ตพายและไพบริดจ: ประสบการณของสตรีและอัตลักษณหญิงผิวสีในวรรณกรรมเรื่อง 

The Help 

ขอบคุณ สมบูรณวงศ 

ภาควิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

ผูรับผิดชอบบทความ: khobkunsomboomwong@gmail.com 

บทคัดยอ

บทความวิชาการเร่ือง “ช็อคโกแล็ตพายและไพบริดจ: ประสบการณของสตรีและอัตลักษณหญิงผิวสีในวรรณกรรม
เรื่อง The Help” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help ในฐานะประสบการณของสตรีที่
เผยใหเห็นการกดขี่ของระบบปตาธิปไตย 2) ศึกษาวรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help ในฐานะเร่ืองเลาสรางอัตลักษณหญิง
ผิวสีในบริบทสังคมอเมริกันป 1962 ท่ีการกีดกันทางสีผิวยังคงรุนแรงในเมืองแจ็กสัน มลรัฐมิสซิสซิปป ฉากของเร่ืองท่ีเคยเปน
หนึ่งในเจ็ดรัฐทาสทางไดในสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกัน (American Civil War)  ผลการศึกษาพบวา 1) วรรณกรรมรวม
สมัยเรื่อง The Help มีบทบาทเปนเครื่องมือโตกลับปตาธิปไตยท่ีตีกรอบจํากัดศักยภาพของตัวละครหญิง และมอบทางออกให
ตัวละครหญิงหลุดพนจากกรอบอํานาจดังกลาว 2) วรรณกรรมเรื่อง The Help มีบทบาทเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจ
ใหมใหแกผูอานดวยเสียงของสาวใชผิวสีที่ตีแผประสบการณการเปนสาวใชผิวสีในบานเจานายคนขาวในฐานะประจักษพยาน 
ทั้งยังเปนเครื่องมือโตกลับการกดขี่และความไมเปนธรรมที่นายจางผิวขาวและสังคมปฏิบัติตอคนผิวสี 

คําสําคญั: ปตาธิปไตย สตรผีิวสี เร่ืองเลาโตกลับ 
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Chococate pie and bridge: Women experience and colored women identity in 

“The Help” novel 

Khobkun Somboonwong 

Thai for career department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom 

Rajabhat University, Nakhon Pathom  

*corresponding author: khobkunsomboomwong@gmail.com

Abstract 

The research paper Chococate pie and bridge: Women experience and colored women 

identity in “The Help” novel aims to 1) to study this novel as narrative respond of women that 

reveals the oppression of patriarchal system 2) to study this novel as narrative that create colored 

women identity in context of 1962 American society, which is strictly discriminated about skin color 

in Jackson, Mississippi. This state is the setting of this novel which was the one of seven “slave 

states” in American civil war period. The study reveals that 1) This novel is the narrative respond to 

patriarchal system that limit women’s potential. It also creates the solution for the women to 

unlimited the patriarchal system 2) This novel helps creating new understanding for the reader by 

using the experience of the maid as colored women voices. Their own voices revealed experiences 

about being the maid in the white family as witness. It also is a respond narrative for the unfair 

that white people and society have to face in those period of time 

Keywords: patriarchal system, colored women, narrative respond 

1. บทนํา

กระแส #stopasianhate ในชวงการระบาดของไวรัสโควิด 19 และกระแส #blacklivematters ชวงไมกี่ปที่ผานมา
เปนแฮชแท็ก 2 แฮชแท็กท่ีติดเทรนดทวิตเตอรในหลายประเทศท่ัวโลกและไดรับการอภิปรายถกเถียงอยางกวางขวางท้ังในโลก
ออนไลนและในวงสนทนาระหวางบุคคลจํานวนมาก หากพิจารณาโดยผิวเผินคลายเรื่องจะเกิดจากจุดเริ่มตนที่ตางกันโดย
สิ้นเชิง กระแส “หยุดเกลียดชังคนเอเชีย” เกิดจากชาวอเมริกันเขาทํารายรางกายคนเอเชียสูงอายุโดยมีแรงจูงใจคือความเจ็บ
แคนจากความเช่ือท่ีวาคนเอเชียเปนตนเหตุใหเกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่สงผลกระทบตอชีวิตคนทั่วโลกในช่ัวพริบตา 
สวนกระแส “ชีวิตคนดําก็สําคัญ” เกิดจากตํารวจผิวขาวเขาจับกุมชายผิวสีดวยความรุนแรงเกินกวาเหตุจนชายผิวสีนามวา
จอรจ ฟลอยด (George Floyd) เสียชีวิต แตแทจริงแลวตนเหตุที่ดูจะแตกตางกันกลับเปนเรื่องเดียวกันก็คือ ความรุนแรงท่ี
เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากความแตกตางระหวางเช้ือชาติและสีผิว  
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ในสังคมอเมริกันเคยผานสงครามระหวางรัฐทางเหนือและทางใตไดแกสงครามกลางเมืองอเมริกัน  (American Civil 

war) ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง 4 ป โดยมูลเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดสงครามก็คือกฎหมายการครอบครองทาสท่ีไมเปนธรรมของ
รัฐทางใต มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนทาสผวิดําราวกับสนิคาและนายทาสสามารถลงโทษทํารายรางกายทาสไดโดยไมผิดกฎหมาย 
ในยุคสงครามกลางเมืองจึงเกิด “7 รัฐทาส” ที่เรียกรองใหมีการครอบครองทาสตอไปเนื่องจากทาสเปนทรัพยสินสรางความม่ัง
คั่งของนายทาส และยังเปนแรงงานสําคัญในการเกษตรซ่ึงเปนกําลังผลิตหลักของรัฐทางใต หรือช่ือเรียกอยางเปนทางการคือ 
Confederate States of America ซึ่งเปนรัฐที่แยกตัวออกระหวางสงครามกลางเมืองอเมริกัน ระหวาง ค.ศ.1860-1861 

ประกอบดวยรัฐเวอรจิเนีย (Virginia) นอรท แคโรไลนา (North Carolina) เซาท แคโรไลนา (South Caroline) จอรเจีย 
(Georgia) ฟลอริดา (Florida) เทนเนสซี (Tennessee) แอละแบมา (Alabama) หลุยสเซียนา (Louisiana) เท็กซัส (Texas) 
อารคันซอ (Arkansas) และมิสซิสซิปป (Mississippi) ซึ่งเปนฉากของวรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help ที่จะนํามาวิเคราะห
อภิปรายในบทความน้ี 

แมสงครามกลางเมืองอเมริกันจะจบลงไปแลวกวารอยป 7 รัฐทาสรวมเขาเปนหนึ่งเดียวกับสหรัฐอเมริกา มีการ
ยกเลิกกฎหมายครอบครองทาส และเปลี่ยนคําเรียกคนผิวสีจากนิโกร (Negro) เปนชาวแอฟริกันอเมริกัน (African-

American) แตในปจจุบันกลับยังเกดิเหตุการณรุนแรงอันมีตนเหตุมาจากความแตกตางระหวางเช้ือชาติและสีผิวอยู จึงนาตั้ง
คําถามวาหรือแทจริงแลวในสังคมอเมริกันไมเคยกาวขามความขัดแยงในอดีตและยอมรับความแตกตางระหวางเช้ือชาติสีผิวได
จริง การทําความเขาใจปรากฏการณในสังคมสามารถทําไดผานวรรณกรรม ผูวิจัยจึงเลือกวรรณกรรมรวมสมัยที่มีบริบทความ
แตกตางของเช้ือชาติและสีผิว ไดแกเรื่อง The Help (2009) ของแคธรีน สต็อกเกตต (Kathryn Stockett) ผูเขียนเปนสตรีผิว
ขาวที่อาศัยอยูในเมืองแจ็กสัน รัฐมิสซิสซิปป และเติบโตขึ้นมากับสาวใชผิวสทีี่ดูแลเธอเปนอยางดีในชวงที่พอแมของเธอหยากนั 
(Stockett, 2009) เธอซึมซับภาพความสัมพันธระหวางคนผิวขาวและคนผิวสีที่ดําเนินไปในเมืองแจ็กสันในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง
ในระดับชุมชนที่คนผิวสีหามใชหองน้ํารวมกันคนผิวขาว หรือในระดับครอบครัวที่แมกระท่ังกับสาวใชที่เลี้ยงเธอมาต้ังแตเด็ก 
แตก็ไมสามารถรับประทานอาหารรวมโตะกันได เธอจึงเริ่มตั้งคําถามถึงความไมเทาเทียมระหวางสองสีผิว และนํามาเปน
วัตถุดบิในการเขียนวรรณกรรมเร่ืองนี้โดยเขียนเลายอนถึงบรรยากาศสังคมอเมริกันในยุคซิกซตี้ (1960’s) ที่การกีดกันทางสีผิว
ยังดําเนินไปอยางเขมขน 

The Help มีความหมายตรงตัววา ผูชวยเหลือหรือสาวใช เปนเรื่องเลาซอนเร่ืองเลาของสาวใชผิวสี 2 คนไดแกแอบ
บีลีน (Aibileen) และมินนี (Minny) ซึ่งเปนตัวดําเนินเรื่องหลักรวมกับสกีตเตอร (Skeeter) สตรีผิวขาวที่ตั้งคําถามถึงความไม
เทาเทียมระหวางคนผิวขาวและผิวสี สกีตเตอรเปนเพื่อนกับฮิลลี (Hilly) และเอลิซาเบธ (Alizabeth) ทั้งสามอยูในสังคมสตรี
ชนช้ันสูงของเมืองแจ็กสัน โดยแอบบีลีนเปนสาวใชของเอลิซาเบธและเลี้ยงลูกเล็ก ๆ 2 คนดวยความรักและความเอาใจใสโดย
ที่เอลิซาเบธแทบไมเคยสนใจลูกของเธอเลย มินนีเคยเปนสาวใชบานฮิลลี แตฮิลลีใสรายมินนีว าขโมยของเพ่ือที่มินนีจะได
ทํางานใหเธอโดยถูกกดคาแรงเน่ืองจากไมมีครอบครัวคนผิวขาวอื่น ๆ กลาจางเธอ เรื่องเลาหลักนี้เปนเรื่องเลาสวนหน่ึงที่ รับรู
กันดีในหมูสาวใชผิวสี จนกระทั่งสกีตเตอรตัดสินใจจะสัมภาษณสาวใชผิวสเีพื่อนําประสบการณการเปนสาวใชในบานคนผิวขาว
ไปเขียนหนังสือ การสัมภาษณสาวใชผิวสีแทบเปนไปไมไดเลยในตอนแรก แตดวยเหตุการณที่ฮิลลีใสรายสาวใชอีกคนช่ือยูล 
เมยจนเธอตองเขาคุก เปนเหตุใหสาวใชผิวสีกลาเสี่ยงลุกขึ้นมาเลาเรื่องของตนเองใหสกีตเตอรฟง จนมี “เรื่องเลาของสาวรับ
ใช” จํานวนหลายสิบคน ทําใหสกีตเตอรสามารถเขียนหนังสือท่ีช่ือวา “Help” ไดสําเร็จ และเม่ือตีพิมพก็สามารถเปดโปงโฉม
หนาของฮิลลีได รวมถึงสรางความสั่นสะเทือนไปท่ัวเมืองแจ็กสัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1654 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



4 

จะเห็นไดวา วรรณกรรมรวมสมัยเร่ือง The Help เขียนโดยนักเขียนสตรี เลาเรื่องของสตรีที่มีความแตกตางท้ังทางสี
ผิวและชนช้ันในสังคม เร่ืองเลาตาง ๆ ไดรับการเลาผานมุมมองของสตรีดวยกันเอง และมีจุดศูนยกลางของเร่ืองเก่ียวกับสตรี
ทั้งสิ้น บทบาทของตัวละครชายในเร่ืองนี้มีนอยมาก วรรณกรรมเร่ืองนี้จึงมีลักษณะ เปนวรรณกรรมสตรี ที่แทบจะไมให
ความสําคัญหรือเลาเรื่องของบุรุษเลย ลักษณะของความเปนวรรณกรรมสตรีดังกลาว ไมวาจะเปนความตั้งใจของผูเขียนหรือไม
ก็ตาม ก็ไดสรางความเขาใจใหมแกผูอานเก่ียวกับประสบการณของสาวใชผิวสีดวยการรับรูเรื่องราวประหนึ่งไดรับฟงจากเสียง
ของพวกเธอเอง นอกจากน้ันยังเผยใหเห็นวาการกีดกันไมไดเกิดขึ้นแคกับหญิงผิวสีเทานั้น แตสังคมชายเปนใหญยังทําใหเรื่อง
เลาของสตรีทุกสีผิวถูกกีดกันออกไปจากสังคม ดังนั้น ผูวิจัยจึงอภิปรายในประเด็นหลัก 2 ประเด็นไดแก วรรณกรรมเรื่อง The 

Help ในฐานะวรรณกรรมสตรีโตกลับปตาธิปไตย และวรรณกรรมสตรีในฐานะเครื่องมือสรางอัตลักษณของหญิงผิวสี 

2. The Help ในฐานะวรรณกรรมสตรีโตกลับปตาธิปไตย

ในท่ีนี้ผูวิจัยจะแบงอภิปรายเปน 2 หัวขอยอย ไดแก การเผยประสบการณสวนตัวของสตรี และวรรณกรรมเรื่อง 
The Help ในฐานะการสรางอัตลักษณหญิงผิวสี 

2.1 การเผยประสบการณสวนตัวของสตรี 

วรรณกรรมรวมสมัยเรื่อง The Help มีลักษณะเปนวรรณกรรมสตรี จากประสบการณและทัศนคติของผูเขียนสตรี 
ดวยความปรารถนาที่จะแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของสตรี และปฏิเสธมายาคติชายเปนใหญที่เลาเรื่องของผูหญิงผานมุมมอง
เพศชาย ไมวาจะเปนการใหภาพสตรีในฐานะเมียและแม เปนเพศที่ออนแอ ตกเปนเหยื่อ ตองมีความสงบเสง่ียมเรียบรอย เช่ือ
ฟงคําสั่งสอนของบุรุษ มีชีวิตอยูเพื่อดูแลปรนนิบัติบุรุษใหสมความปรารถนา นักเขียนสตรีจึงประพันธผลงานท่ีแตกตางหรือตรง
ขามกับสตรีในมุมมองของบุรุษ โดยมุงใหภาพจริงของสตรีมากกวาภาพลวงของสตรีที่บุรุษสรางขึ้นในวรรณกรรม  ดวยการ
เปดเผยประสบการณของสตรีและสรางอัตลักษณความเปนสตรี ไมวาจะดวยความตั้งใจหรือไมก็ตาม  

สังคมปตาธิปไตยหรือสังคมชายเปนใหญมีสวนสําคัญในการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสตรี ปฏิเสธศักยภาพและความ
สรางสรรคในแบบสตรี สอดคลองกับท่ีสุรภีพรรณ ฉัตราพร (2547, หนา 140) กลาววา “บุรุษมีอํานาจเบ็ดเสร็จทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย และในครอบครัว อํานาจ “เบ็ดเสร็จ” นี้จะสงผานจากบิดาไปยังบุตรชาย […] สตรีมี
บทบาทเปนลูกสาว เปนภรรยา เปนมารดา สตรีมีหนาท่ีอยูเฝาเรือน คอยปรนนิบัติสามี อบรมเลี้ยงดูบุตร เปนแมบานและแม
ครัว สตรีไมมีความเปนปจเจกบุคคลนอกเหนือไปจากการเปนสวนที่ขาดไมไดของครอบครัวและบาน สตรีไมมีอําน าจทั้งใน
ครอบครัวและขุมชน”  

ในวรรณกรรมเร่ือง The Help แมจะเปนการเลาบทบาทเมียและแมของสตรี แตการเลาดวยมุมมองเพศหญิงกลับ
เผยใหเห็นเลือดเนื้อ ชีวิตจิตใจท่ีละเอียดออนของสตรีที่นอกเหนือไปจากการเปนเมียและแม แตพวกเธอยังพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน เกี่ยวโยงสัมพันธกันดวยประสบการณรวมที่ถูกกดขี่จากทั้งสังคมและความแตกตางทางสีผิว ดังในตอนท่ีลู แอน (Lou 

Ann) กับสาวใชช่ือลูวิเนีย (Louvinia) เลาประสบการณของตนเอง ลูวิเนียมีหลานชายผิวสีที่ฉลาดและนิสัยดี แตถูกชายผิวขาว
เอาทอเหล็กฟาดศีรษะจนตาบอดเพราะเขาหองน้ําของคนผิวชาวเพราะมองไมเห็นปายบอก โศกนาฏกรรมนี้ทําใหลูวิเนีย
โศกเศรามาก แตลู แอนนายจางสตรีผิวขาวท่ีในสายตาของสกีตเตอรเปนคนที่ถูกฮิลลีช้ีนําอยูตลอดกลับเปนคนท่ีใหลูวิเนียหยุด
งานโดยไดรับคาจาง และทําอาหารไปฝากลูวิเนียที่บานบอยครั้ง ลูแอนเลาใหสกีตเตอรฟงถึงลูวิเนียวา “Louvinia is the 

bravest person I know, Even with all her own troubles, she helps me get through my day. When I read 
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what she wrote about me, about helping her grandson. I’ve never been so grateful in my life. It was the 

best I’d felt in months.” (Stockett, 2009, p. 426)  

นอกจากความกลาหาญของลูวิเนียแลว ลูแอนยังเปดเผยกับสกีตเตอรวาเธอเปนโรคซึมเศราและพยายามฆาตัวตาย
หลายครั้ง ลูวิเนียที่แมจะมีปญหามากมาย แตก็ยังชวยดูแลใหกําลังใจลูแอนจนรูสึกดีขึ้น สังคมปตาธิปไตยท่ีคาดหวังใหสตรีมี
ภาพลักษณที่สมบูรณแบบทําใหลูแอนไมสามารถเปดเผยเร่ืองนี้กับใครได และไมสามารถเปดเผยมิตรภาพนี้ตอสังคมไดเชนกัน 
เหตุการณดังกลาวเผยใหเห็นมติรภาพของสตรีตางสีผิวและความไมสมบูรณแบบของสตรีที่ตองปกปดตอสังคมปตาธิปไตย แต
หนังสือเรื่อง Help ที่สกีตเตอรเขียนเปนชองทางทําใหเรื่องเลาของพวกเธอไดถูกตีแผ รับฟง และอานผานสายตาของคนใน
สังคม เพื่อใหสตรีตระหนักวา “For women to realize, We are just two people. Not that much seperates us.” 

(Stockett, 2009, p. 427) มิตรภาพของลูแอนและลูวิเนียเปนตัวอยางของมิตรภาพระหวางสตรีสองสีผิวที่เกื้อกูลพึ่งพาศัยซึ่ง
กันและยังปรากฏสารสําคัญที่ย้ําเตือนใหผูอานตระหนักวาสําหรับเพศหญิงแลวพวกเธอเปนคนเทาเทียมกัน 

สังคมชายเปนใหญมีบุรุษเปนจุดศูนยกลาง เปนผูปกครองบังคับบัญชาท้ังในระดับสังคมและครอบครัว สวนสตรีเปน
ผูที่อยูใตการเปนครองตั้งแตยุคปรัชญาของกรีกจนถึงปจจุบัน บุรุษเปนเพศหลักและเปนตัวแทนของมนุษยชาติโดยรวม 
ในขณะที่สตรีเปรียบเสมือนวัตถุแหงความงาม (object of beauty) และวัตถุทางเพศ (sex object) ซีโมน เดอ โบวัวร 
(Simone de Beauvoir) ไดวิพากษถึงความไมเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรีเอาไวในหนังสือเรื่อง The Second Sex (1949) 

ดังนี้ “For him she is sex – absolute sex, no less. She is defined and differentiated with reference to man. 

[…] He is the Subject, he is the absolute – she is the other” (Beauvoir, 2011, p. 16) สําหรับบุรุษแลว สตรีคือ
กามารมณ และถูกนิยามแยกแยะโดยอางอิงกับบุรุษ บุรุษเปนเพศท่ีสําคัญและเปนภววิสัย สวนสตรีนั้นเปนอื่น  สอดคลองกับ
หนังสือเรื่อง Sexual Politics (1970) เคท มิลเลตต (Kate Millet) (Millet, (2016, p. 63) ไดวิพากษความเหนือกวาของ
บุรุษอยางรุนแรง เธอกลาววา “ระบบสังคมและปรัชญาตะวันตกใหความสําคัญกับการมีองคชาติจนเกินควรและลดสถานภาพ
ของเพศหญิงเปนเพียงวัตถุทางเพศที่ออนนอมยอมตามระบบความคิดดังกลาว บุรุษเปนผูสรางประวัติศาสตร สืบ ทอด
ความกาวหนาทางวิทยาการทั้งหลาย ในขณะที่สตรีไดรับการอบรมสั่งสอนใหเช่ือและสยบยอมตอระบบป ตาธิปไตย และ
รวมมือกับบุรุษในการตีกรอบบทบาทที่ดอยกวาของตน”  

ในเร่ือง The Help ตัวละครมินนี ซีเลีย ฟุท (Celia Foote) และสกีตเตอรหรือยูจีเนีย เฟลแลน (Skeeter 

(Eugenia) Phelan) เปนตัวละครท่ีไดรับผลกระทบจากการตีกรอบบทบาทของสตรีในสังคมปตาธิปไตยอยางชัดเจน ซีเลียเปน
สตรีตางเมืองท่ีแตงงานกับจอหนนีคนรักเกาของฮิลลี ฮิลลีจึงถูกกีดกันออกจากสังคมสตรีช้ันสูงของเมืองแจ็กสันเนื่องจากฮิลลี
คิดวาซีเลียแยงคนรักไปจากเธอ ซีเลียจึงตองอยูในบานหลังใหญอยางโดดเด่ียวจนกระทั่งรับมินนีเขามาเปนสาวใช ซีเลียไม
สามารถบอกจอหนนีไดวาเธอจางสาวใช แมในหนังสือจะไมอธิบายเหตุผลวาเพราะเหตุใดซีเลียจึงตองปกปดสามีของตน แตก็
สามารถเขาใจไดวา เปนเพราะซีเลียตองการใหสามีเขาใจวาเธอคือ “perfect wife” ตามแบบฉบับของผูหญิงในสังคมปตาธิป
ไตยที่สามารถจัดการงานบานไดอยางไมขาดตกบกพรอง นอกจากน้ันซีเลียยังตองพยายามตั้งครรภถึง 4 ครั้งแมจะแทงลูกทุก
ครั้งเพ่ือเติมเต็มความตองการของจอหนนี่ “Johnny want kids. Oh, Minny, What’s he going to do with me?” […] 

This time’s really the … fourth” (Stockett, 2009, p. 240) กลาวไดวา ซีเลียตองปฏิบัติตามกรอบบทบาท “เมียและ
แม” ตามที่ระบอบปตาธิปไตยปลูกฝงใหผูหญิงตองเปน  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1656 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



6 

ในทํานองเดียวกัน มินนี่และสกีตเตอรก็ไดรับผลกระทบจากกรอบท่ีสังคมปตาธิปไตยสรางขึ้นเชนกัน สกีตเตอร มี
ความสัมพันธที่ไมดีกับแมมาตลอดเน่ืองจากแมตองการใหเธอแตงงานกับผูชายท่ีเหมาะสมและทํางานที่มั่นคง “Four years 

my daughter goes off to college and what does she come home with? A pretty piece of paper” (Stockett, 

2009, p. 56) การท่ีแมของสกีตเตอรกลาววาวุฒิการศึกษาก็ไมตางอะไรจากกระดาษแคแผนเดียว อนุมานไดวาเธอไมคิดวา
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะสําคัญเทากับการแตงงานกับผูชายท่ีเหมาะสม ดังที่เธอกลาวกับสกีตเตอรวา “Every week I 

see another man in town over six feet and I think, if Eugenia would just try..” (Stockett, 2009, p. 57) ทั้งสอง
ทะเลาะกันบอยครั้งนํามาสูความสัมพันธที่หางเหินระหวางแมลูก สกีตเตอรรูสึกกดดันและหมดคุณคาในตนเองจนต้ังคําถามวา 
“Why is it that someone always seem to be ashamed of me?” (Stockett, 2009, p. 388) 

จะเห็นวาความคาดหวังท่ีมีตอสตรใีนสังคมปตาธิปไตยไปไกลกวาที่ซีโมน เดอ โบวัวรกลาวไว เนื่องจากความคาดหวัง
ของบุรุษที่ถายทอดมาสูสตรีไมไดหยุดอยูแคในระดับสังคมหรือระดับครอบครัว แตไดลดทอนคุณคาและตีกรอบขีดจํากัดความ
เปนมนุษยของสตรีในระดับปจเจกบุคคลดวย มินนี่ถูกลีรอย (Leroy) สามีทุบตีเปนประจํา เมื่อมินนีถามลีรอยวาทําไมตองทุบตี
เธอ ลีรอยตอบวา “If I didn’t hit you, Minny, Who knows what you become.” (Stockett, 2009, p. 420) อาจ
วิเคราะหไดวาการที่ลีรอยทุบตีมินนีก็เพื่อตีกรอบและกําราบไมใหมินนีไดเปนสตรีที่มีความสามารถและศักยภาพ และหลุดพน
จากการพึ่งพาสามี 

ทั้งซีเลีย สกีตเตอรและมินนีเปนตัวละครท่ีถูกจํากัดและลดทอนศักยภาพของตนใหมีสถานะเพียงผูหญิงตามแบบ
ฉบับสังคมปตาธิปไตยตองการ อยางไรก็ตาม มิตรภาพระหวางสตรีทั้งสามไดปรากฏชัดเจนในเรือ่งและทั้งสามตางชวยเหลือกัน
และกันใหหลุดพนจากกรอบปตาธิปไตยที่จํากัดศักยภาพในตัวเธอ มินนีสนับสนุนใหซีเลียบอกจอหนนีเรื่องแทงบุตรและยืนยัน
วาจอหนนี่รักเธอจากใจจริง มินนียังใหกําลังใจสกีตเตอรใหไปจากแจ็กสันเพื่อตามหาชีวิตที่แทจริงของเธอท่ีนิวยอรก “Go find 

your life. You have nothing left here.” (Stockett, 2009, p. 433) คําวาไปหาตามชีวิตก็คือชีวิตนอกเมืองแจ็กสันที่ตี
กรอบใหสกีตเตอรตองปฏิบัติตามกรอบปตาธิปไตย เชนเดียวกับมินนี่ที่หนังสือของสกีตเตอรชวยใหมินนีกลาตอกรกับลีรอย 
และเปนไทจากการขมเหงดวยกําลัง “You are free. You don’t have to get hit by Leroy no more.” (Stockett, 

2009, p. 446) กลาวไดวา วรรณกรรมสตรีไดเผยใหเห็นความกดดันที่สังคมปตาธิปไตยกระทําตอตัวละครท้ังสาม แตดวย
มิตรภาพและเรื่องเลาจากมุมมองของพวกเธอเองที่โตกลับความกดดันดังกลาวและหาทางออกใหแกพวกเธอไดในที่สุด 

2.2 การสรางอัคลักษณของหญิงผิวสี 

นอกจากประเด็นเรื่องวรรณกรรมสตรีโตกลับปตาธิปไตยแลว อีกประเด็นท่ีสําคัญคือการกลาวถึงสังคมอเมริกันในยุค
ซิกซตี้ (1960’s) ซึ่งในเรื่องระบุไววาเรื่องนี้เกิดขึ้นท่ีเมืองแจ็กสันป 1962 ซึ่งการกีดกันทางสีผิวยังคงเขมขน โดยเฉพาะในมลรัฐ
มิสซิสซิปปซึ่งเปน 1 ใน 7 รัฐทาสทางใตเดิม ในเรื่องเราจะเห็นการสรางบริบทการกีดกั้นทางสีผิวหลากหลายรูปแบบ เชน สาว
ใชผิวสีไมสามารถเขาหองน้ําหรือรับประทานอาหารรวมกับเจานายผิวขาวได คนผิวสีตองเขาหองน้ํา โรงพยาบาล โรงเรียน 
ซูเปอรมารเก็ต และหองสมุดเฉพาะสําหรับคนผิวสีเทานั้น และคนผิวขาวมีความชอบธรรมท่ีจะลงโทษ ทํารายรางกายและ
จิตใจคนผิวสีที่ละเมิดกฎดังกลาว ดังเชนหลานชายของลูวิเนียที่เขาหองน้ําคนขาวเพราะไมเห็นปาย ก็ถูกคนขาวทุบตีดวยแทง
เหล็กของปายนั้นจนตาบอด หรือลูกชายของเอบีลีนที่ถูกรถของคนขาวทับแตไมมีโรงพยาบาลไหนรับรักษา เมื่อไปถึง
โรงพยาบาลสําหรับคนผิวสี ลูกชายของเธอก็เสียชีวิตแลว เปนตน 
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ฮิลลีเปนสาวสังคมช้ันสูงท่ีมีบทบาทสําคัญในสมาคมไพบริดจ (bridge club) ฮิลลีเปนผูคุมกฎการกีดกันทางสีผิวใน
เมือง เธอพยายามผลักดันนโยบาย “separate but equal” (Stockett, 2009, p. 67) ในเมืองแจ็กสัน ไมวาจะเปนการบีบ
บังคับใหเอลิซาเบธสรางหองน้ําในบานขึ้นใหมสําหรับสาวใชผิวสี หรือกัดดันใหสกีตเตอรเขียนนโยบายดังกลาวลงในวารสาร
ประจําเมืองเพื่อเปนนโยบายหาเสียงของสามีของเอ ผูเขียนใหบรรยากาศของสมาคมไพบริดจวาเต็มไปดวยสตรีผิวขาวช้ันสูง มี
การจัดการงานการกุศลตาง ๆ อาทิ การประมูลทรัพยสินเพื่อนําเงินไปบริจาคใหเด็กยากไรในทวีปแอฟริกา แตกลับเพิกเฉยตอ
ความยากไรของสาวใชผิวดําที่ทํางานอยูในบานของตนเอง หนําซ้ํายังผลิตซ้ํานโยบายกีดกันทางสีผิวซึ่งแสดงถึงความปากวาตา
ขยิบ (hypocrite) ของสังคมสตรีผิวขาว 

สตรีผิวขาวสมาชิกสมาคมไพบริดจมีนัดเลนไพกันทุกบายวันพุธที่บานของสมาชิกแตละคนโดยมีสาวใชคอยทําอาหาร 
เสิรฟอาหารและดูแลความเรียบรอยตลอดงาน การรับใชเจานายผิวขาวอยางใกลชิดทําใหสาวใชแตละคนเปน “ประจักษ
พยาน” (witness) ตอมุมมองและการปฏิบัติที่คนผิวขาวกระทําตอพวกตน ตอนตนเรื่องจะเห็นวาเหลาสาวใชตางหมดหวังวา
จะเปลี่ยนแปลงใหเกิดความเทาเทียมขึ้นไดในเมืองนี้ “Things ain’t never gone change in this town, Aibilee. We 

living in hell, we trapped” (Stockett, 2009, p. 200) มินนีเปรียบเมืองแจ็กสันสําหรับคนผิวสีวาเปนกับดักและนรก แต
กลับเปนเมืองที่เพียบพรอมดวยความสุขในสายตาคนขาว สิ่งเหลานี้ยิ่งขับเนนใหเห็นความเหลื่อมล้ําระหวางสีผิวอยางชัดเจน 

คําพูดงาย ๆ ของสกีตเตอรที่คุยกับเอบีลีนในบายวันหนึ่งวา ”What would you do if you could change 

things?” (Stockett, 2009, p. 124) เปนคําท่ีจุดประกายความหวังใหแกเอบีลีนใหกาวขามความกลัวและเลาประสบการณ
การเปนสาวใชในบานคนผิวขาวเพื่อใหสกีตเตอรนําไปเขียนหนังสือ ผนวกกับเหตุการณสําคัญที่ฮิล ลีใสรายยูล เมย ความ
โหดรายที่นายจางผิวขาวกระทําตอสาวใชเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเหลาสาวใชตัดสินใจเปดเผยเรื่องราวของตนในฐานะประจักษ
พยาน วิเคราะหไดวา บทบาทของเรื่องเลาใหฐานะประจักษพยานเปนเครื่องมือสรางอัตลักษณของสาวใชผิวสีและความเขาใจ
ใหมที่มีตอคนผิวสี เสียงของพวกเธอถูกนายจางผิวขาวลบเลือนออกไปและกดข่ีใหทําแตงานของสาวใช แตเรื่องเลาของ
พวกฌธอไดแสดงใหเห็นการใชชีวิตอยางดีที่สุดทามกลางการกดข่ี ไมวาจะเปนเอบีลีนที่ดูแลเมย โมบลีย (May Mobley) ลูก
สาวท่ีถูกเอลิซาเบธทิ้งขวางอยางเอาใจใสกวาแมแท ๆ ยูล เมยที่พยายามอดทนทํางานแมจะถูกฮิลลีเอาเปรียบ เพื่อนําเงิน
คาจางท่ีไดรับอยางไมเปนธรรมไปสงเสียลูกชายฝาแฝดเขามหาวิทยาลัย 

อีกเหตุการณสําคัญคือเหตุการณช็อกโกแล็ตพายของมินนี มินนีเปนสาวใชที่ขึ้นช่ือเรื่องฝมือการทําอาหาร ในงาน
เลี้ยงการกุศลของสมาคมไพบรดิจ แมของฮิลลีไดแอบบริจาคเงินเพื่อใหฮิลลีชนะรางวัยพายช็อกโกแล็ตดังกลาว ทําใหฮิลลีโกรธ
มากและคิดวาซีเลียเปนผูบรจิาค ในที่สุดมินนีก็เปดเผยเร่ืองราวใหซีเลยีทราบในตอนท่ีเธอถูกฮิลลีขมขูใสราย เธอจึงแกเผ็ดดวย
การผสมอุจจาระตนเองลงในช็อกโกแล็ตพายและนําไปใหฮิลลีรับประทานพรอมกลาวกับฮิลลีวา “Eat my shit!” (Stockett, 

2009, p. 301) เรื่องเลาของมินนีเองก็ไดเผยใหเห็นการตอสูและไมสยบยอมตออํานาจของคนผิวขาว แมกระท่ังซีเลียที่รูเรื่อง
ยังเขียนเช็คบริจาคเงินใหกับสมาคมไพบริดจโดยเขยีนขอความถึงฮิลลีวา “for two slice, Hilly” (Stockett, 2009, p. 309) 

กลาวไดวาเปนการเปดเผยเหตุการณครั้งนี้ยังชวยใหซีเลียและมินนีมีประสบการณรวมกันและเห็นอกเห็นใจกันมากข้ึน 

นอกจากน้ัน คําพูดของตัวละครผิวขาวอีกหลายแหงยังแสดงใหเห็นถึงการเหยียดผิวที่หยั่งรากลึกลงในทัศนคติและ
มุมมองแบบปจเจกบุคคลของคนขาว “They are not regular people.” และ “A Negro in my home trying to act 

white when she was colored.” (Stockett, 2009, p. 370) การบอกวาคนผิวสีไมใชคนปกติ และคนผิวสีที่อยูในบานคน
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ขาวตองไมปฏิบัติตนเหมือนคนขาว ยิ่งตอกยํ้าใหเห็นถึงความเปนอื่นของคนผิวสีในสายตาและความคิดของคนผิวขาวอยาง
ชัดเจน 

3. สรุป

กลาวไดวา ช่ือบทความ “ช็อกโกแล็ตพายและไพบริดจ” ผูวิจัยไดนําเอาอุปลักษณสําคัญของเรื่อง กลาวคือ ไพบริดจ
เปนอุปลักษณที่เผยใหเห็นภาพของสังคมคนขาวที่มีความปากวาตาขยิบและสตรีผิวขาวก็ถูกกดขี่จากความไมเปนธรรมทาง
สังคมไมตางจากสตรีผิวสี สวนช็อกโฏแล็ตพายยังเปนอุปลักษณของการตอสูของสาวใชผิวสีที่ไมส ยบยอมตอการกดข่ีของ
นายจางผิวขาว นอกจากน้ัน เรื่องเลาของสาวรับใชที่ไดรวมเลมเปนหนังสือ Help ในที่สุดนั้น นอกจากจะชวยสรางอัตลักษณ
ของสาวใชผิวสีและสรางความเขาใจใหมใหประจักษแกสายตาของผูอานแลว ยังเปนเคร่ืองมือลดทอนชองวางและความ
แตกตางระหวางสีผิว ทําใหคนขาวกับคนผิวสีไดเขาใจในประสบการณที่แตละคนไดประสบรวมกันในฐานะมนุษย ผูเขียนใช
กลวิธีการเลาเรื่องผานตัวละครมินนี เอบีลีนและสกีตเตอรทําใหคนอานไดอานเรื่องราวและความนึกคิดจากเสียงของสาวใชผิว
สีจริง ๆ แมจะเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นตั้งแตป 1962 แตก็ยังสามารถสรางความเขาใจใหแกผูอานไดวาแทจริงแลวไมวาจะสีผิวหรือ
เชื้อชาติใด ทุกคนตางเปนมนุษยที่มีประสบการณ มีเลือดเนื้อ ชีวิตจิตใจและประวัตศิาสตรเปนของตนเอง 

ดังนั้น กระแส #stopasianhate และ #blaclivematters ที่ยังคงดําเนินตอไปก็อาจเปรียบเหมือนการท่ีเหลาสาวใช
ผิวสีในเร่ือง The Help ออกมาสงเสียงของตนใหสังคมรับรูและเขาใจตัวตนของพวกเขาอยางที่พวกเขาเปน แมการปฏิบัติ
อยางรุนแรงตอคนตางเช้ือชาติและสีผิวท่ียังคงดําเนินไปในปจจุบันอาจนากังวล แตตราบใดที่ยังมีกลุมคนที่กลาลุกขึ้นมาสง
เสียงของตนและไมยอมจํานนตอการกดข่ี แบงแยกและปฏิบัติอยางไมเปนธรรม อาจทําใหเราหวังไดวาสักวันหนึ่งมนุษยจะกาว
ขามความแตกตางภายนอกและมีความเห็นอกเห็นใจ รวมถึงมองเห็นประสบการณรวมกันและเปนอิสระตอกรอบกําหนดท่ี
แบงแยกมนุษยออกจากกัน ดังที่นีนา ซีโมน (Nina Simone) นักรองหญิงผิวสีช่ือดังรองไวในเพลง I wish I knew how it 

would feel to be free วา “remove all the bars that keep us apart, I wish you could know what it means to 

be me, then you’d see and agree that every man should be free.” 
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แรงจูงใจท่ีสงผลตอความผูกพันในการปฏิบัติงานของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ 
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*ผูรับผิดชอบบทความ: email Jackree_t@rtaf.mi.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย  กองทัพอากาศ 

การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการแพทยในกองทัพอากาศ จำนวน 202 ทาน ที่ไดจากการสุมแบบสะดวก และแบบ
สัมภาษณแบบเจาะลึก กลุมตัวอยาง คือ ขาราชการแพทยระดับปฏิบัติการ และอดีตขาราชการแพทยในกองทัพอากาศ จำนวน 12 

ทาน แบบคัดเลือกเฉพาะเจาะจง และทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS โดยสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 
คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชการวิเคราะห t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณโดยวิธีนำเขาในการทดสอบสมมุติฐาน จากผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่มี
เพศ รายไดเฉพาะงานขาราชการ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมไมแตกตางกัน 3) ขาราชการ
แพทย กองทัพอากาศ ที่มีอายุ รายไดรวม ประสบการณการทำงาน และระดับยศ ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวม
แตกตางกัน 4) แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคการเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ไดแก นโยบายและการบริหาร ความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางบุคคล ความกาวหนา ความมั่นคง การยอมรับ และสวัสดิการและคาตอบแทน 5) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเทานั้นท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความผูกพันตอองคการ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

คำสำคัญ: แรงจูงใจ, ความผูกพันตอองคการ, ขาราชการแพทยกองทัพอากาศ, การวิจัยแบบผสมผสาน 
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Abstract 

 The objective of the research was to study motivation factors effecting organizational engagement of 

physicians in Royal Thai Air Force. This study used mixed methods research that consisted of quantitative and 

qualitative research. The research instruments were questionnaire with the sample size was 202 physicians by 

convenience sampling and in-depth interview with 12 seniors and ex-Royal Thai Air Force physicians by 

purposive sampling. Data analysis by SPSS program. The statistics used in research were frequency, percentage, 

arithmetic mean, and standard deviation. T-test, One-Way ANOVA and Multiple linear regression analysis by 

using the enter methods were used to test hypothesis. The results were as follows 1) The motivation factors 

and organizational engagement of physicians in Royal Thai Air Force were at high level.  2) Royal Thai Air Force 

physicians who had difference gender, government income and education level had not difference 

organizational engagement.  3) Royal Thai Air Force physicians who had difference age, net income, work 

experiences and position level had difference organizational engagement. 4) The motivation factors that 

influenced organizational engagement in order of highest were policy and administration, responsibility, 

interpersonal relations, growth, security, recognition and welfare and compensation respectively. 5) Only 

interpersonal relations factor was negatively correlated with organizational engagement at statistic significant 

level of 0.05. 

Keywords: Motivation, Organization Engagement, Royal Thai Air force physicians, Mixed methods research 

1. บทนำ
ในปจจุบันนี้เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของทุกองคการ “คน” เปนปจจัยที่

สำคัญที่สามารถขับเคลื่อนองคการใหบรรลุเปาหมาย การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนศาสตรที่สำคัญและจำเปนของผูบริหาร 
โดยในการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น มิไดมีเพียงการสรรหาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถเทานั้น แตสิ่งที่ควรกระทำ
ควบคูกันไป คือการปลูกฝงใหบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัตงิาน มีความพอใจในงาน จนเกิดเปนความรัก ความหวงแหน และความ
ผูกพันที่มีตอองคการ ซึ่งสงผลตอความสำเร็จและความเจริญกาวหนาขององคการ สำหรับการปฏิบัติหนาที่ขาราชการแพทยของ
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กองทัพอากาศน้ัน นับวามีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการสนับสนุนและพัฒนาดานสาธารณสุขของกำลังพลกองทัพอากาศ ใหมีความ
พรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหบริการทางการแพทยแกครอบครัวทหารอากาศ รวมถึงประชาชนอยาง
ทั่วถึง แตในขณะนี้พบวาการขาดแคลนขาราชการแพทยในกองทัพอากาศยังคงเปนประเด็นสำคัญถึงแมวากองทัพอากาศมี
มาตรการเพิ่มกรอบอัตรากำลังพล ทอ.สายแพทย แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนกำลังพลในสวนนี้ใหเต็มกรอบกำลัง
ตามที่วางไวได โดยกรอบอัตราบรรจุกำลังพลสายแพทย ตามอัตรา ทอ.52 มีจำนวนขาราชการทหารแพทย เหลา (93xx) ทั้งสิ้น 

508 คน แตพบวาสถานภาพกำลังพลแพทย มีจำนวนเพียง 408 คนเทานั้น แมวาทางกองทัพอากาศมีการเพิ่มรายรับของแพทย ลด
การสงแพทยไปปฏิบัติหนาที่ในตางแดน เพิ่มกำลังพลพิเศษ สงเสริมหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารทุกระดับในโรงพยาบาล สราง
โรงพยาบาลคุณธรรม แตสถิติการสูญเสียของขาราชการแพทยยังคงเกิดขึ้นเชนเดิม โดยในปงบประมาณ 2556 – 2560 มีสถิติการ
สูญเสียแพทยสูงถึง 100 คน จะเห็นไดวาทางกองทัพอากาศยังไมสามารถทำใหขาราชการแพทยเกิดความผูกพันกับองคการได 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของประโยชนทีม่ากกวา หากทางกองทัพอากาศทราบ
ถึงปจจัยที่เปนมูลเหตุแรงจูงใจที่แทจริงท่ีทำใหขาราชการแพทย ยังคงอยูและผูกพันกับองคการ จึงมีความสนใจมุงศึกษาเรื่อง 
“แรงจูงใจที่สงผลตอความผูกพันในการปฏิบัติงานของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ” เพื่อมุงประเด็นไปที่แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของแพทยเปนสำคัญ เพื่อเปนประโยชนใหกับผูบริหารในการพิจารณาหาแนวทางในการบริหารจัดการวางแผนพัฒนา
แรงจูงใจของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ใหมีความผูกพันตอองคการ จนสงผลใหกำลังพลสายแพทยมีความเพียงพอกับความ
ตองการ และเปนแนวทางในการพัฒนาสรางเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการแพทย กองทัพอากาศใหปฏิบัติงานได
อยางเต็มความสามารถ เพื่อความมั่นคง เจริญกาวหนาของกองทัพอากาศสืบไป 

อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับความผูกพันขององคการที่ผานมานั้น สวนมากเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ และศึกษาตัวอยางองคการเอกชนเทานั้น งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจที่สงผลตอความผูกพันขององคการของ
บุคลากรแพทยยังพบนอย รวมทั้งวิธีดำเนินการวิจัยที่ไดขอมูลยังไมครอบคลุม ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจใชวิธีดำเนินการวิจัยแบบ
ผสมผสานโดยเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมแพทย ผูบริหารระดับสูงของกรมแพทยทหารอากาศ และ
กลุมบุคลากรทางการแพทยที่ลาออกจากราชการเพื่อใหไดขอมูลหลากหลายมิติมากขึ้น 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ 

 2.2 เพื ่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรและแรงจูงใจที ่ม ีผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย  
กองทัพอากาศ 

3. สมมติฐานการวิจัย
 3.1 ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่มีปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได เฉพาะงานขาราชการ 
รายไดรวม ประสบการณการทำงาน และระดับยศที่แตกตางกัน ทำใหมีความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน 

 3.2 ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการและคาตอบแทน ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ความมั่นคง การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงาน ความกาวหนา นโยบายและการบริหาร และลักษณะของงาน 

มีผลตอความผูกพันตอองคการ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ขาราชการแพทยในกองทัพอากาศ จำนวน 408 ทาน ขนาดของกลุมตัวอยาง คือ จำนวน 

202 ทาน ไดมาจากการคำนวณตามสตูรวิธีการของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก 
ขาราชการแพทยระดับปฏิบัติการ และอดีตขาราชการแพทย กองทัพอากาศ จำนวนอยางละ 6 ทาน รวม 12 ทาน ที่ไดปฏิบัติ
ราชการในกองทัพอากาศ ไมนอยกวา 10 ป ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิและสามารถใหขอมูลที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจที่สงผลตอความผูกพัน
ในการปฏิบัติงานของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ไดดีที่สุด 

4.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ
เปนลักษณะแบบคำถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ และแบบการวัดคาเปนระดับ โดยผูวิจัยมีคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามได
เลือกตอบในชองทางออนไลน (Google Forms) และเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ  

การหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความนาเชื่อถือโดยใชวิธีการวัดความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาดวยดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค โดยการนำรางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน 

ตรวจสอบ พบวา คำถามทุกขอมีดัชนีความนาเช่ือถืออยูระหวาง 0.8 – 1.0 หลังจากน้ันไดทำการตรวจสอบหาคาความเช่ือม่ันโดย
การใหกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 ตัวอยาง ทำแบบสอบถาม นำผลที่ไดเขาตรวจสอบดวยโปรแกรมทาง
สถิติสำเร็จรูป SPSS เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค โดยมีคาอยูระหวาง 0.72 – 0.96 กอนนำแบบสอบถามไปใชจริง และ
วิเคราะหตรวจสอบแบบสามเสา เพื่อนำขอมูลมายืนยันความถูกตองและความนาเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยการสัมภาษณขาราชการ
แพทยระดับปฏิบัติการ และอดีตขาราชการแพทย กองทัพอากาศ จำนวน 12 ทาน กอนนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะห 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเปนการเก็บขอมูลแบบสุมสะดวก โดยทางกองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชออก
หนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการทำแบบสอบถาม สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการเก็บขอมูลแบบ
คัดเลือกเฉพาะเจาะจง โดยผูสัมภาษณทำการนัดหมายผูใหสัมภาษณลวงหนาพรอมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค ความสำคัญและ
ประโยชนของงานวิจัย ซึ่งทำการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมีนาคม 2564 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั ้งน้ี การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ไดแก คารอยละ 

คาความถี่ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการวิเคราะหสรุปอุปนัย  

5. ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคือ ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 64.36) มีอายุ

ระหวาง 31 - 40 ป (รอยละ 49.01) การศึกษาระดับแพทยเฉพาะทางตอยอด (รอยละ 47.52) รายไดเฉพาะงานขาราชการอยู
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ระหวาง 40,000 - 60,000 บาท (รอยละ 55.44) รายไดรวมอยูระหวาง 300,000 – 400,000 บาท (รอยละ 45.05) ประสบการณ
การทำงานอยูระหวาง 11 - 15 ป (รอยละ 23.27) และมีระดับยศ น.ต. - น.อ. (รอยละ 57.43) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ในภาพรวม อยูในระดับมาก  

การศึกษาปจจัยดานประชากร ที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ พบวา ขาราชการ
แพทย กองทัพอากาศ ที่มีเพศ รายไดเฉพาะงานขาราชการ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวมไม
แตกตางกัน ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่มีอายุ รายไดรวม ประสบการณการทำงาน และระดับยศ ที่แตกตางกัน มีความ
ผูกพันตอองคการโดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ พบวา 
สวัสดิการและคาตอบแทน ความมั่นคง การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา นโยบายและการบริหาร มีผล ในทิศทางบวก 

ตอความผูกพันตอองคการ ความสัมพันธระหวางบุคคล มีผลในทิศทางตรงกันขาม ตอความผูกพันตอองคการ ทีร่ะดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังแสดงในสมการพยากรณที่ (1) 

Yt = 0.635 + 0.075X1 + 0.157X2 + (-0.207X3)+ 0.151X4 + 0.214X5 + 0.163X6 + 0.182X7+ 0.248X8 + (-0.130X9)     (1) 

ขอมูลจากการสัมภาษณขาราชการแพทยระดับปฏิบัติการ กองทัพอากาศ พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ความผูกพันกับกองทัพอากาศ ของผูบริหารระดับสูงเกิดจากความเช่ือมั่นตอนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติขององคการเปนหลัก 

ถัดมาคือ ตองการการยอมรับในวงการแพทย วาเปนแพทยในสถาบันระดับโรงเรียนแพทยหรือเทียบเทา กรณีรายไดจากราชการไม
มีผลตอความผูกพัน เนื่องจากทราบเงินเดือนและสวัสดิการทั้งหมดกอนบรรจุ และยังมีรายไดจากทางอื่น ในการสัมภาษณอดีต
ขาราชการแพทยพบวา การลาออกเกิดจากปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล เนื่องจากมีประเด็นหรือปญหาที่ตองแกไขรวมกัน 

ทำใหเกิดความเห็นที่แตกตางกัน จนสงผลใหลาออก ทำใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับกองทัพอากาศนอยลง  

6. อภิปรายผลการวิจัย
 6.1 ความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ อยูในระดับมากท่ีสุด แสดงวา ขาราชการแพทย มีแนวโนมที่จะให
ความรวมมือ สนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายขององคการ ปฏิบัติงานดวยความภาคภูมิใจ ดวยมีความเชื่อวาองคการนี้ดีที่สุด จาก
ขอสรุปดังกลาว พิจารณาไดวา หากทางกองทัพอากาศกระตุนใหขาราชการแพทยมีความเชื่อและทัศนคติในเชิงบวกตอเปาหมาย
และคานิยมขององคการและสรางเสริมเปาหมายและคานิยมองคการใหมีความแข็งแกรงจะสามารถรักษาและเพิ่มระดับความ
ผูกพันตอองคการได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรนัชชา บุญสา และ นิพนธ ศศิธรเสาวภา (2561) เรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่
พบวา ระดับความผูกพันตอองคการดานความเชื่อถือและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

 6.2 ความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ จำแนกตามปจจัยดานประชากร  ที่มีเพศ รายได
เฉพาะงานขาราชการ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความผูกพันขององคการ จากขอสรุปดังกลาว พิจารณาไดวา 
ทางกองทัพอากาศควรสงเสริมปจจัยประชากรดานอื่นเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิวัตต จุลจำเริญทรัพย และ 
อภิสิทธิ ์ ตั้งเกียรติศิลป (2562) เรื ่องความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร
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โรงพยาบาลหนองแค ทีพ่บวา บุคลากรโรงพยาบาล ที่ม ีเพศ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน แตกตางกันมีความผูกพันตอองคการ
ในภาพรวมไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการสัมภาษณขาราชการแพทยระดับปฏิบัติการ กรมแพทยทหารอากาศในเรื่อง
รายไดเฉพาะงานขาราชการ ที่พบวา ไมมีผลตอความผูกพันตอองคการ เพราะใหความสำคัญกับประเด็นอื่นเปนสำคัญ ไดแก 
นโยบายและการบริหาร ความมั่นคง ความรับผิดชอบ และการไดรับการยอมรับในวงการแพทยและนอกเหนือจากหนาที่แพทย 
เชน การสอนนักศึกษาแพทย การจัดการและบริหารงานอ่ืน และยังทราบเงินเดือนและสวัสดิการทั้งหมดกอนมาบรรจุแลว  
 6.3 ความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ จำแนกตามปจจัยดานประชากร ที่มีอายุ รายไดรวม 

ประสบการณการทำงาน และระดับยศ ที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคการโดยรวม แตกตางกัน จากขอสรุปดังกลาว พิจารณา
ไดวา หากทางกองทัพอากาศเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหถูกตองเหมาะสม จะสงผลใหขาราชการแพทย ปฏิบัติงานกับ
ทางกองทัพอากาศอยางยาวนานจนมีอายุ ประสบการณในการทำงาน ระดับยศที่มากขึ้น จนเกิดเปนความผูกพันตอองคการได 
และหากมีรายไดรวมที่เพียงพอ จะสงผลใหขาราชการแพทยมีความผูกพันตอองคการไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สราวุธ เวฬุริยพัฒนกุล และ วรนารถ แสงมณี (2559) เรื่องปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ: กรณีศึกษา บริษัท 

น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ที่พบวา อายุ ตำแหนงงาน และประสบการณในการทำงานแตกตางกัน มีผลตอระดับความผูกพันตอ
องคการโดยรวมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการสัมภาษณนายแพทยระดับปฏิบัติการ กรมแพทยทหารอากาศ ในเรื่องรายได
รวม ที่พบวา ขาราชการแพทย กองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานไดอยางยาวนาน มีความผูกพันกับองคการไดดียิ่งข้ึน เนื่องจากไม
ตองกังวลกับการหารายไดในระบบราชการ  เพราะมีรายไดจากทางอื่นจนทำใหรายไดรวมเพียงพอ สามารถดำรงชีพและเลี้ยงดู
ครอบครัวได ดวยเหตุนี้ทางกองทัพอากาศจึงควรเปดโอกาสและสงเสริมใหขาราชการแพทย ออกไปปฏิบัติงานอื่น นอกเหนือจาก
งานประจำในระบบราชการ เพื่อใหมีรายไดรวมเพิ่มมากข้ึน สงผลใหความผูกพันกับกองทัพอากาศมากข้ึนดวย 

6.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่มผีลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ดานสวัสดิการและ
คาตอบแทน ความมั่นคง การยอมรับ ความรับผิดชอบ ความกาวหนา นโยบายและการบริหาร มีผลตอความผูกพันตอองคการ ใน
ทิศทางบวก แสดงวาเมื่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหระดับความผูกพันตอองคการมากขึ้น จากขอสรุป
ดังกลาว พิจารณาไดวา หากทางกองทัพอากาศพัฒนาแผนในการพัฒนาแรงจูงใจดานดังกลาวไดอยางเหมาะสมตรงประเด็นจะ
สามารถทำใหขาราชการแพทยผูกพัน และคงอยูกับองคการไดยาวนานขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศุภชัย วิบูลยอรรถกร 
(2560) เรื่องปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนู
แฟคเจอริ่ง จำกัด ที่พบวา ปจจัยดานนโยบายและการบริหาร และความรับผิดชอบ มีผลตอความผูกพันตอองคกร และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ หฤทัย อาจปรุ, สินีนาฏ ลิ้มนิยมธรรม และ ปยะวัฒน  วงษวานิช (2563) เรื่องปจจัยที่สัมพันธกับความผูกพัน
ตอองคกรของบุคลากรสังกัดกรมแพทยทหารเรือ ที่พบวา ผลตอบแทนและสวัสดิการ ความกาวหนา การไดรับการยอมรับนับถือ มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง และความมั่นคงมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความผูกพันตอองคการ 
 6.5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ที่มผีลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีผลในทิศทางตรงกันขามกับความผูกพันตอองคการ แสดงวาเมื่อความสัมพันธระหวางบุคคลมากขึ้น จะสงผลให
ความผูกพันตอองคการนอยลง เนื่องจากลักษณะบุคลิกภาพของแพทยนั้นคอนขางมีความมั่นใจในตัวเอง หากตองปฏิบัติงานโดยมี
ความสัมพันธกับผูอื่น ไมมีอิสระในงาน จะทำใหความผูกพันตอองคการนอยลง จากขอสรุปดังกลาว พิจารณาไดวา หากทาง
กองทัพอากาศปรับแนวทางการทำงานใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพของแพทย โดยยังคงไวซึ่งประสิทธิพลของการปฏิบัติงานทั้งสวน
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ตนและขององคการ จะสงผลใหขาราชการแพทยมีความผูกพันตอองคการมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ John L. Holland 

(อางใน Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, 2017) ที ่กลาวถึง บุคลิกภาพกับอาชีพของกลุ มแพทย วาแพทยมี
บุคลิกภาพแบบการใชปญญาและความคิดแบบนักวิชาการ (Investigative) ซึ่งเปนบุคลิกภาพที่ตองการทำงานที่มีอิสระสูง พึ่งพา
ตัวเองสูง มีความมั่นใจตัวเองสูง และยังสอดคลองกับผลการสัมภาษณอดีตขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ที่พบวา มีการลาออก
จากงานขาราชการแพทย กองทัพอากาศ เนื่องจาก ตองการอิสระในการปฏิบัติงาน  การตองพึ่งพาเพื่อนรวมงานมากเกินไป ตอง
ปรึกษารุนพี่ตามลำดับยศ ไมสามารถคิดนอกกรอบ ทำใหไมสามารถทำงานไดเอง ขาดอิสระจนรูสึกอึดอัด และรูสึกวาการทำงานที่
โรงพยาบาลเอกชน สามารถทำไดโดยอิสระ ไมตองติดตอสื่อสารกันจนมากเกินไป เนื่องจากไมมีลำดับยศเปนขอจำกัด 

7. สรุปผลการวิจัย
 7.1 ปจจัยดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยความผูกพันตอองคการดานความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

 7.2 ปจจัยดานประชากรที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ ไดแก อายุ รายไดรวม 

ประสบการณการทำงาน และระดับยศ 

 7.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของขาราชการแพทย กองทัพอากาศ เรียงลำดับอิทธิพล
ตอความผูกพันขององคการ จากมากไปหานอย ไดแก นโยบายและการบริหาร ความรับผิดชอบ ความสัมพันธระหวางบุคคล 

ความกาวหนา ความมั่นคง การยอมรับ และสวัสดิการและคาตอบแทน 

 7.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลเทานั้น ที่มีผลในทิศทางตรงกันขาม ตอความผูกพันตอองคการ แสดงวาระดับความ
ผูกพันตอองคการจะมาก หากบุคลากรมีความสัมพันธระหวางบุคคลนอย 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ สำหรับการนำไปประยุกตใช จากการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 
      8.1.1 ทางกองทัพอากาศควรวางแผนพัฒนาในประเด็นของ อายุ รายไดรวม ประสบการณการทำงาน และระดับยศ 

เปนสำคัญเพื่อพัฒนาความผูกพันขององคการ  โดยเฉพาะดานรายไดรวม ทางกองทัพอากาศควรเปดโอกาสและสงเสริมให
ขาราชการแพทย ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนรวมดวย เชน ทำโครงการแบงปนแพทยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน หรือประกอบ
อาชีพสวนตัวอ่ืน  

      8.1.2 ทางกองทัพอากาศควรวางแผนเพื่อพัฒนาแรงจูงใจ โดยเริ่มตนเรียงลำดับจากแรงจูงใจดานที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันมากที่สุด ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร โดยใชหลักธรรมาภิบาล ดานความรับผิดชอบ โดยเขมงวดตอบทลงโทษ
ตามระเบียบทหาร ดานความสัมพันธระหวางบุคคลโดย เนนความสัมพันธแบบหลวม งดการใชลำดับอาวุโสหรือลำดับยศ ดาน
ความกาวหนาและความมั่นคง โดยสนับสนุนขาราชการศึกษาตอ ดานการยอมรับ โดยสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการของ
ขาราชการแพทย ดานสวัสดิการและคาตอบแทน โดยสงเสริมการรักษาสิทธิกำลังพล เปนลำดับ เพื่อยกระดับความผูกพัน 

      8.1.3 สำหรับปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งเปนดานเดียวทีม่ีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตอความ
ผูกพันตอองคการ ทางกองทัพอากาศจึงควรเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นความแตกตางของบุคลิกลักษณะเฉพาะของแพทย 
เพื่อทำความเขาใจและปรับแผนพัฒนา เพื่อลดผลกระทบในทิศทางตรงกันขามนี้อยางตอเนื่อง เชน การสรางความสามัคคีผานการ
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ทำกิจกรรมรวมกันภายในองคการ เพื ่อลดชองวางระหวางความเปนปจเจกบุคคลของแพทย ทำใหแพทยสามารถติดต อ
ประสานงานรวมกันไดโดยไมรูสึกถึงการลิดรอนทางอิสระ รูสึกถึงการเปนมิตร ไมใหลำดับยศทหารเปนตัวกีดกันการประสานงาน
หรือชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปลูกฝงใหขาราชการแพทยทุกคนมุงประเด็นไปท่ีผลลัพธของการรักษาคนไขเปนหลัก 

8.2 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ สำหรับการวิจัยครั้งตอไป โดยศึกษาวิจัยตอยอดในประเด็นสำคัญที่ไดจากงานวิจัยในครั้งน้ี 

      8.2.1 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหวางขาราชการแพทย กองทัพอากาศ และแพทยเอกชน เพื่อลดอัตราการ
สูญเสียแพทยที่มีสาเหตุมาจากการลาออกจากราชการแพทย กองทัพอากาศ ไปทำงานในโรงพยาบาลเอกชน  

      8.2.2 ศึกษาอิทธิพลชองบุคลิกภาพของขาราชการแพทยที่สงผลตอความผูกพันตอองคการ เพื่อเขาใจพฤติกรรม 

คานิยมและความตองการของแพทย เพื่อปรับแผนพัฒนาใหเหมาะสมและเสริมสรางความผูกพันในองคการ 

9. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สำเร็จลุลวงไดดีดวยความกรุณาจาก นาวาอากาศเอกกองเกียรติ บูรณศรี และนาวาอากาศเอก 

สุริยา ราชขันธ อาจารยที่ปรึกษาการวิจัย ท่ีใหความรู แนะนำ ตรวจแกไข ตลอดจนกำลังใจ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
ขอขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุนขอมูลในการ

ศึกษาวิจัย ตลอดจนขาราชการแพทย กองทัพอากาศท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหการสัมภาษณเปนอยางดี  
ในทายท่ีสุดนี้ ขอระลึกถึงความกรุณาของผูที่เปนกำลังใจสำคัญอยางยิ่งใหผูวิจัยมาโดยตลอด คือ บุคคลในครอบครัว และ

มิตรภาพของเพื่อนอันเปนที่รักอยางยิ่ง ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ที่มิไดกลาวนามมา ณ ที่นี้ ที่มีสวนชวยเหลือในการวิจัยครั้งนี้
ใหบรรลุผลสำเร็จไปไดดวยดี ผูทำการศึกษาขอซาบซ้ึงในความกรุณาของทานตลอดไป 
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in Sin  lingua Lat na extr ma: A Cultural Writing of Gravestones between Latin 

and Chinese on the Ming Dynasty Missionary Gravestones 

Virat Werojruedee1* 

1Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 

*corresponding author: email 2634920955@qq.com

Abstract  

Chinese traditional culture has been making gravestones since the Han Dynasty. The Jesuits had 

traveled to evangelise Christianity in China during the Ming Dynasty. The highlight of this is that all religious 

records are recorded in Latin. Jesuit Christianity has been popular until the Qing Dynasty. A number of 

Chinese people have continued to worship and become Jesuit priests. According to the Chinese tradition, 

these priests would have been buried when passed away, but the content of these gravestones differs from 

tradition. The purpose of this paper is to study the structure and content of the gravestones in both Chinese 

and Latin languages with Hofstede's Cultural Dimensions Theory to find the differences between individualism 

and collectivism through the gravestone-inscribed culture of Chinese Jesuit priests. In this paper, five graves 

which the Chinese Jesuit priests died during the Qing Dynasty were used and divided into 10 main points. The 

results of the study shows that the content of gravestones was being both increased, reduced and altered 

from the tradition. In the part of increasing, there is often to add the praise to the passed away priest, 

admired strengths; in the part of reducing, there is to lack the content of the general situation at the time of 

death, the date which the gravestone was created; most importantly, birthdays are not visible because the 

census system was not up to date. The plebeian might not yet have access to the collection of various 

specifications from the government, and the content of five priests’ gravestones have not appeared on their 

backs, including the selection of translation; in the part of altering, there is to add the content of relating to 

Christianity, including saint’s name, the first time to become a priest, period of doing missionary work, 

evangelising period, period of joining the Jesuits. The order of the content in all gravestones is not fixed, but it 

usually starts with the dead’s name and ends with age at death. All of this is due to the cross-cultural 

communication through gravestones between Chinese tradition and Jesuitism. 

Keywords: gravestone; Chinese-Latin; cross-cultural dimension 
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ตารางที่ 2 ข้อความส่วนท่ีสองและส่วนท่ีสาม 
ล าดับ
หลุม 

ภาษา สกุล ชื่อ 
ชื่อรอง/

นามนักบุญ 
ภูมิล าเนา 

เข้ารตีครั้ง
แรก (ค.ศ.) 

เผยแผ่ 
ครั้งแรก 

สอน 
(ปี) 

วันมรณะ 
สิริอาย ุ
(ปี) 

ระยะเวลาใน 
คณะเยซูอิด (ปี) 

8 

ไทย ซุน 
เจว๋ 

เหริน 
โต๋อิน 

อ.ฉางสู 
ม.เจ้อเจียง 

1743 
มิถุนายน 
1751 

- 1 มกราคม 1752 37 9 

จีน 孙 觉人 铎音 
浙江 
常熟 

年二十

八岁 
乾隆十六

年五月 
无 本年十一月十五日 三十七 九 

ละติน AGUIAR JOSEPHVS - KIAM NAN - - - I IANUA MDCCLII XXXVII IX 

11 

ไทย หฺวาง จือฮั่น ฟิลิปโป ปักกิ่ง 1742 1763 11 26 เมษายน 1776 65 34 

จีน 黄 之汉 斐理伯 本都 自幼 
乾隆二十

八年 
十有

一载 
乾隆四十一年三月初九日 六十五 三十四 

ละติน HOANG PHILIP.MAR. - PEKIN - - XI XXIX APR. MDCCLXXVI LXV XXXIV 

30 

ไทย ฝาน โส่วอี ้ ลี่เหอ 
อ.เจี้ยงโจว 
ม.ซานซี 

1709 - 33 28 กุมภาพันธ ์1753 71 44 

จีน 樊 守义 利和 
山西 
绛州 

无 无 
三十

三 
乾隆十八年正月廿六日 七十一 四十四 

ละติน FAN LUDOVIC - XANXĨ MDCCIX - XXXIII XXVIII FEBR. LXXI XLIV 

34 

ไทย สฺวี่ ลี่เจิ้ง ปิ่งหยวน 
อ.อู่เหอ 
ม.อันฮุย 

1734 - - 29 กรกฎาคม 1757 63 - 

จีน 许 立正 秉元 
江南 
五河 

雍正十

二年 
无 无 乾隆二十二年六月十四日 六十三 无 

ละติน HIU JONATIUS - KIAM NAN - - XXIII XXIX JULII MDCCLVII LXIII - 

63 

ไทย เหอ เทียนจาง ฉี่เหวิน มาเก๊า 1686 - 45 11 พฤษภาคม 1736 69 50 

จีน 何 天章 起文 澳门 自幼 无 
四十

五 
乾隆元年四月初一日 六十九 五十 

ละติน ROSARIO FRANCXAV - MACAENSIS - - XLV XI MAIO MDCCXXXVI LXIX L 
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แนวทางการแกไขปญหาการระรานทางไซเบอร  
วลัยลักษณ อมรสิริพงศ1* กิตติศักดิ์ ภูฉุน2  พนิดา ตะพัง2  สุรัสสา ภูมิสวัสดิ์2  มิ่งขวัญ ทับยาง2 

อภิษฎา เตชศุภกรกุล2  พรรณสุกาญจน สุขพันธ2 และ พิชามญชุ อธิรัตนพัฒน2 
1ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  2นักศึกษาสาขาวิชานติิศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อีเมล: * walailucka@gmail.com 

บทคัดยอ 

บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปญหาและผลกระทบจากการระรานทางไซเบอร และ 2) แนว
ทางการแกไขปญหาการถูกรังแกจากพ้ืนท่ีไซเบอร การระรานทางไซเบอรเปนความรนุแรงรูปแบบหนึ่งท่ีกําลังเกิดขึ้นแพรหลาย 
โดยที่ผูรังแกน้ันอาจไมรูตัวหรือไมไดตั้งใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นในเวลาตอมา กระทําไปโดยควบคุมอารมณตัวเองไมไดนั่นเอง ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกรังแกน้ัน สงผลลบตอความสามารถในการเรียนรูของเด็กที่ถูกรังแก สงผลกระทบตอรางกายและ
จิตใจของผูถูกรังแก สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลักในการแกปญหานี้ พอและแมตองดูแลเอาใจใสลูกดวยความใกลชิดและ
ความเขาใจ กลุมเพ่ือนตองมีความเคารพซึ่งกันและกัน ไมลอเลียนปมดอยของคนอื่น และตัวผูถูกรังแกตองไมใสใจในคําพูด
ของคนอ่ืน ควรนําคําพูดของคนอ่ืนมาปรับใชและพัฒนาตัวเองใหดีขึ้น 

คําสําคัญ: การระรานทางไซเบอร การรังแก  โลกไซเบอร 
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Abstract 

The objectives of this academic article were to study 1) the problems and impacts of cyber 
bullying and 2) solutions to solve the problem of cyber bullying. Cyber bullying is an emerging form of 
violence. The bullies may be unaware or unintentionally about the consequences that will happen later. 
Acting without controlling one's own emotions negatively affects the cognitive ability of children who are 
bullied. It affects the body and mind of the bullied. The family institution is the primary solution to this 
problem. Parents must take care of their children with intimacy and understanding. Friends must have 
mutual respect and do not mimic the inferiority of others. The bullied must not pay attention to the 
words of others. The words of other people should be adapted and developed for making yourself 
better. 

Keywords: cyber bullying, bully, cyber 

1. บทนํา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีบทบาทและกลายเปนสวนหน่ึงในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายสังคมออนไลน (social network) กอใหเกิดยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน 
อยางไรก็ตาม เครือขายสังคมออนไลนเปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งหากผูใชขาดคุณธรรม จริยธรรม การรูจักเคารพสิทธิของ
ผูอื่น และขาดความระมัดระวังในการใชแลว เครือขายสังคมออนไลนจะเปนชองทางในการกระทําไมดีของผูประสงคราย โดย
ใชชองทางดังกลาวในการรังแกผูอื่น หรือที่เรียกวา การระรานทางไซเบอร (cyber bully) ซึ่งจัดเปนภัยเงียบที่กําลังคุกคาม
และเปนปญหาใหญที่ทั่วโลกใหความสําคัญ (โสรยา อิ่มเอิบ, 2561, หนา 1) นอกจากนี้ ผลการวิจัยขององคการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ยังพบวา วัยรุนเกือบ 1 ใน 3 ของโลกเคยโดนถูกรังแกมากอน ซึ่ง
จะสงผลลบตอความสามารถในการเรียนรูของเด็กได (คมปทิต สกุลหวง, 2561) สังคมแหงการรังแกน้ันกอใหเกิดผลกระทบ
เปนวงกวาง สงผลตอสภาพจิตใจไปสูผูที่ถูกรังแก จนอาจนําไปสูภาวะซึมเศรา การเรียนถดถอย เสียความม่ันใจ ชีวิตไมมี
ความสุข และอาจนําพาไปถึงการฆาตัวตาย นอกจากนี้ การรังแกไมเพียงกระทบกับสภาพจิตใจของผูที่ถูกแกลงเทานั้น แต
พฤติกรรมนี้ยังสงผลตอผูที่รังแกดวย เชน มีแนวโนมจะติดสารเสพติด มีพฤติกรรมการใชความรุนแรง และอาจรายแรงถึงข้ัน
อาจกอเหตุอาชญากรรมขึ้นไดในอนาคต (โรงพยาบาลเพชรเวช, 2563) 

สําหรับสังคมไทย การรังแกกันผานพ้ืนที่ไซเบอรเปนความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นแพรหลาย และถือเปน
อาวุธที่รายแรงรูปแบบหนึ่งที่สามารถทําลายความสุข และทําลายชีวิตของผูอื่นไดโดยผูที่กระทําไมตองออกแรง ซึ่งรูปแบบ
ความรุนแรงรูปแบบนี้สามารถเกิดขึ้นไดกับคนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยในสังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน (สุภาวดี 
เจริญวานิช, 2560, หนา 639) จากปญหาดังกลาว ผูเขียนจึงตองการเผยแพรใหผูคนตระหนักถึงผลกระทบจากการระรานทาง
ไซเบอรและนําทฤษฎีความรูจากรายวิชาอาชญาวิทยามารวมในการวิเคราะหและแนวทางในการแกปญหา  
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2. วัตถุประสงค
บทความวิชาการน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
2.1 ปญหาและผลกระทบจากการระรานทางไซเบอร  
2.2 แนวทางการแกไขปญหาการถูกรังแกจากพื้นทีไ่ซเบอร 

3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

3.1 ความหมายของการระรานทางไซเบอร 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2562) ใหคํานิยาม cyber bully วาคือ "การระรานทางไซเบอร" หมายถึง การ

กลั่นแกลง การใหราย การดาวา การขมเหง หรือการรังแกผูอื่นทางสื่อสังคมตาง ๆ เชน เฟซบุก ทวิตเตอร  นอกจากนี้ ยังมี
นักวิชาการท่ีไดใหความหมายของการระรานทางไซเบอรไวอยางหลากหลาย ดังน้ี 

US Legal (2021) ใหคํานิยามวา การระรานทางไซเบอร หมายถึง การประกาศขาวลือหรือคํานินทาเก่ียวกับ
บุคคลหน่ึงบนอินเทอรเน็ต ซึ่งกอใหเกิดการรังเกียจแกจิตใจตอผูอื่น หรืออาจหมายถึง คุกคามเหยื่อโดยเผยแพรเนื้อหาท่ี
ทําลายชื่อเสียงหรือทําใหเกิดความขายหนา 

Willard (2007) กลาววา การระรานทางไซเบอร หมายถึง การรังแก และคุกคามผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
เชน อีเมล โทรศัพทมือถือ ขอความโตตอบแบบทันที ขอความสั้น บล็อก และเว็บไซต ซึ่งทําใหเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร
ได การระรานทางไซเบอรเปนการกระทําโดยเจตนา และนําไปสูความตึงเครียดทางอารมณ ทําใหเกิดความทุกขอยางซา ๆ 
การระรานทางไซเบอรอาจหมายรวมถึงการคุกคาม และกลาวถึงเรื่องทางเพศ การใชคําพูดที่รุนแรง การดูถูกดูแคลน รวมท้ัง
การสงอีเมลไปรบกวนผูอื่นท่ีไมตองการติดตอกับผูสง 

นายแพทยโกวิทย นพพร ไดใหความหมายของการระรานทางไซเบอรวาเปนการประจานกันทางโซเชียลมีเดีย 
เปนพฤติกรรมรุนแรง หากเกิดในชีวิตจริง มักเปนการลอเลียนรูปรางหนาตา สถานะทางสังคม รวมถึงการทํารายรางกาย ซึ่ง
หลายครั้งการรังแกนี้ไดสรางผลกระทบทางดานความรูสึกมากมายจนอาจเกิดเปนแผลทางใจฝงลึกจนยากท่ีจะเยียวยา  หรือ
อาจลุกลามไปจนเกิดการปะทะ และสรางบาดแผลทางกายได (โกวิทย นพพร, 2562) 

ปองกมล สุรัตน (2553) กลาววา การระรานทางไซเบอร หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมบุคคล (ผูรังแก) ใชการ
ติดตอสื่อสารผานชองทางเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต เชน โทรศัพทมือถือ อีเมล หรือเว็บไซตตาง ๆ ในการลงขอความ หรือ
รูปภาพที่รุนแรง หยาบคาย ลอเลียน อันเกี่ยวของกับบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตกเปนเปาหมายใหปรากฏแกสาธารณะ หรือ
สงไปยังผูถูกรังแกโดยตรง 

สรุปไดวา การระรานทางไซเบอร หมายถึง การกลั่นแกลง การคุกคาม การขมเหง หรือการรังแกผูอื่นผาน
ชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเครือขายสังคมออนไลน เชน โทรศัพทมือถือ อีเมล เฟซบุก ทวิตเตอร โดยตั้งใจและ
เจตนา เพื่อใหเกิดความอับอายหรือทําลายชื่อเสียง อีกทั้งสามารถกระจายเรื่องดังกลาวไปสูวงกวาง 

3.2 รูปแบบการรังแกในโลกออนไลน 
เว็บไซต nobully.com ไดแบงการกระทําการรังแกในโลกออนไลนเปน 7 ประเภท (ธีรศานต สหัสสพาศน, 

2561)  คือ 

1) gossip สงขอความนินทาเพ่ือน ทําใหเพื่อนเสียหาย
2) exclusion ไลบางคนออกจากกลุมออนไลน เชน กลุมไลน หรือเฟซบุกกรุป
3) nation การแอบเขาไปใน log in ของคนอื่นและโพสตขอความใหเจาของ account ดูไมดี เสียหาย คน

รอบตัวเขาใจผิด เชน เด็ก log in facebook ไวท่ีรานเกมแลวลืม log out มีคนมาเลนคอมพิวเตอรตอแลวโพสตวาเด็กคนนั้น
ขายตัว ทําใหเด็กเสื่อมเสียชื่อเสียง 

4) harassment เปนการวากลาว ดา ดวยถอยคําหยาบคาย ตอกย้ําปมดอย ทําใหเสียความม่ันใจ เชน คนบน
โลกอินเทอรเน็ตที่นึกสนุกพิมพวาคนหนาตาไมดีที่ถูกโจรขมขืนวาสงสารโจรจังเลย 

5) cyber stalking สงขอความ รูป วิดีโอ หรืออะไรก็ตามที่ทําใหคนอ่ืนอับอายบนอินเทอรเน็ต รวมถึงขมขู เชน
ผูหญิงไปรวมกิจกรรมของท่ีทํางานริมทะเลแลวใสบิกินี และมีผูชายทํางานเดียวกันแอบถายรูปไปลงวิจารณเรื่องรูปรางของ
ผูหญิงในเฟซบุก และยังมีคนอ่ืนมารวมวิจารณแบบสนุกปาก 
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6) outing and trickery หยอกลอ ยั่วโมโหจนอีกฝายเผยความลับท่ีนาอายของตัวเองบนโลกออนไลน
7) cyber threat เห็นการกลั่นแกลง รังแกกันบนโลกออนไลนแลวเขาไปรวม

3.3  สาเหตุของการระรานทางไซเบอร 
นักวิจัยไดพยายามหาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมการกลั่นแกลง ขมเหงรังแกผูอื่น โดยสามารถระบุปจจัยเสี่ยง

ที่เกี่ยวของ (ไทเกอร รัตนา, 2564) ไดดังนี้ 
3.3.1 ปจจัยดานชีวภาพ ปจจุบันความกาวหนาทางการแพทยทําใหเราเขาใจพฤติกรรมกาวราวทางดานชีวภาพ

มากขึ้น เชน พันธุกรรม ฮอรโมนและสมอง เปนตน ซึ่งไมเพียงแตเกิดจากสาเหตุดานจิตใจหรือสังคมเทาน้ัน คนบางคนอาจจะ
มีปญหาดานการผลิตฮอรโมนออกซิโทซิน (oxytocin) ซึ่งเปนฮอรโมนที่ทําใหเรามีความสุขเวลาเขาสังคม ไดรับการยอมรับ 
หากฮอรโมนประเภทนี้ขาดหายก็อาจจะทําใหมีความเห็นอกเห็นใจในคนอ่ืนนอยลง 

3.3.2 ปจจัยดานจิตวิทยา เปนอีกปจจัยเสี่ยงที่อิทธิพลตอพฤติกรรมการกลั่นแกลง ขมเหงรังแกในหมูเด็กและ
เยาวชน อันไดแก การท่ีมีความพึงพอใจในตนเองต่ํา เชน หากรูสึกวาตนเองไมเกง หนาตาไมดีหรือไมไดร่ํารวยมากมาย ก็
อาจจะมองหาวิธีการที่ทําใหรูสึกวาตนเองดีกวาคนอ่ืนๆ โดยการกดคนอ่ืนใหต่ํากวาตนเอง เปนตน  และนักจิตวิทยายังได
อธิบายถึง ความไมสมดุลของอํานาจของทั้งผูที่มีพฤติกรรมกลั่นแกลง ขมเหงรังแกผูอื่น และผูที่โดนกลั่นแกลง โดนรังแก คือ 
ทั้งสองฝายโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะที่ไมสมดุลหรือตรงกันขามกัน เชน คนที่ตกเปนเหยื่อ มักจะมีขนาดรางกายท่ีเล็ก ในขณะ
ที่ผูรังแกจะมีขนาดรางกายใหญ หรือคนท่ีชอบกลั่นแกลง รังแกอาจจะมีความรูสึกท่ีเปนปมดอยบางเรื่องในชีวิต จึงมักจะอยาก
ขมคนท่ีเดนกวาตนเอง หรือระบายความรูสึกท่ีเปนปมดอยนั้นออกมา  

3.3.3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เปนปจจัยที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเปน
อยางมาก เชน การเปนคนที่เคยถูกกลั่นแกลงมากอน อยางการเติบโตข้ึนมาในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ใชความรุนแรงหรือ
การอยูในกลุมเพื่อนที่มีความกาวราวและชอบใชความรุนแรง และพวกเขาก็จะรูสึกวาตองระบายความโกรธท่ีตัวเองไดรับนี้
ใหกับผูอื่น อีกท้ังสื่อตางๆ ที่มีความรุนแรงอยางภาพยนตรหรือละครบางเรื่องก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน 

3.3.4 ปจจัยดานสังคม การอยูในสังคมท่ีมีความหลากหลายไมวาจะเปนเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจน
คานิยมตางๆ หรือแมแตความพิการ ความแตกตางเหลานี้จะถูกนํามาลอเลียน จนนําไปสูการปฎิบัติกับเหยื่อแบบท่ีไมเทาเทียม
กับคนอ่ืน เพียงเพราะความแตกตาง 

3.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

บทความน้ี มีทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
3.4.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด 

ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) จิตแพทยชาวออสเตรีย เช้ือสายยิว ฟรอยดแบงจิตออกเปน 3 
ระดับ ดังนี ้  

1) จิตไรสํานึก (unconscious mind) ทําหนาที่กระตุนใหบุคคลแสดงออกไปตามหลักแหงความพึง
พอใจของตน ผูที่กระทําผิดในขั้นนี้มักเปนพวกฆาตกรตอเนื่อง        

2) จิตสํานึก (conscious mind) เปนสภาวะท่ีบุคคลรับรูตามประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแก ตา หู จมูก
ปาก การสัมผัสดวยกาย โดยอาศัยหลักแหงเหตุผล และศีลธรรมที่ตนเองเช่ือถือเพื่อเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรม 
ผูกระทําผิดในขั้นนี้ มักกระทําผิดประเภทลักทรัพย ทําลายทรัพยสิน  

3) จิตกอนสํานึก (preconscious mind) หมายถึง เปนสวนของประสบการณที่สะสมไวแตมีลักษณะ
เลือนรางพวกท่ีกระทําผิดในขั้นนี้มักเปนพวกท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ขมขืน อนาจาร 

นอกจากน้ี ฟรอยด ยังไดศึกษาถึงโครงสรางทางจิตพบวาโครงสรางทางจิตประกอบดวย     
1) อิด (id)  เปนสวนที่ติดตัวมนุษยมาต้ังแตเกิด ประกอบดวยแรงขับทางสัญชาตญาณ (instinct) ที่

กระตุนใหมนุษยตอบสนองความตองการ ความสุข ความพอใจ ไมคํานึงถึงความเหมาะสมตามความเปนจริง เปนลักษณะของ
การใชความคิดในข้ันปฐมภูมิ เชน เด็กหิวก็จะรองทันที เพื่อตอบสนองความตองการของเขา 
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2) อีโก (ego) ทําหนาที่ประสานอิดและซูเปอรอีโก ทําใหบุคคลนั้นแสดงบุคลิกภาพออกมาเพื่อให
เหมาะสมกับความเปนจริง เชน ทารกเริ่มรูจักตนเองวา ฉันเปนใคร มีลักษณะของการใชความคิดในข้ันทุติยภูมิ 

3) ซุปเปอรอีโก (superego) เกี่ยวของกับศีลธรรมจรรยา บรรทัดฐานของสังคม คานิยม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ซึ่งมโนธรรม จริยธรรมพัฒนามาจากการอบรมเลี้ยงดู (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, หนา 117)  

  มนุษยทุกคนตางลวนมีจิตสํานึก จิตไรสํานึกและจิตกอนสํานึก เชน ในขณะคนชรากําลังเดินขามถนน 
แลวมีรถว่ิงมาดวยความเร็ว โดยทั่วไปคนท่ีเห็นเหตุการณตองมีจิตสํานึกท่ีจะชวยเหลือคนชรานั้น แตในทางกลับกัน หากคนน้ัน
ไมมีจิตสํานึกหรือจิตไรสํานึก คนน้ันจะไมมีจิตใจท่ีจะชวยเหลือคนชรานั้นนั่นเอง ในสวนจิตกอนสํานึกนั้น เปนเรื่องของการ
กระทํา ความคิดที่ตนเคยทํามาแลวในอดีต และเมื่ออยูในสถานการณที่ตนเคยพบเจอก็จะถูกกระตุนทางการกระทํา ความคิด
ใหทํา เชน หากตนเคยรังแกผูอื่นในอดีต เพราะความไมพอใจ หรือเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ พอมาในปจจุบันเมื่อรูสึกนึกคิดแบบใน
อดีตอีก การกระทําในอดีตที่เคยกระทําน้ันก็จะกลบัมาอีกครั้ง 

 3.4.2  ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของโรเบิรต แอคนิว 
นักสังคมวิทยา โรเบิรต แอคนิว (Robert Agnew) เจาของทฤษฎี General Strain Theory (GST) 

แอคนิวไดตั้งสมมติฐานวาทําไมคนท่ีรูสึกเครียดและกดดันจึงกระทําความผิด และอธิบายความสัมพันธในสังคม โดยพบวา 
สถานะทางอารมณในเชิงลบ จะกอใหเกิดความกดดันหลายประการ ไดแก 

1) ความลมเหลวในการไปถึงเปาหมายที่เปนคานิยมของสังคม เชน วัยรุนตองการความรํ่ารวยและ
ช่ือเสียง แตไมมีเงินและไรการศึกษา ทําใหการไปสูเปาหมายที่ตองการเปนไปไมได จึงเกิดความกดดัน 

2) การแยกออกจากกันระหวางความคาดหวังและความสําเร็จ เชน หาเงินไดมากกวา เรียนดีกวา การ
งานดีกวา สถานศึกษาดีกวา เปนตน 

3) การสูญเสียสิง่เราทางบวก เชน การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การตองยายบานหรือยายโรงเรยีน การ
แยกทางกันของพอแม  

4) การถายทอดสิ่งเราในทางลบ เชน เคยถูกลวงละเทิดทางเพศในวัยเด็ก ถูกทอดท้ิง เคยตกเปนเหยื่อ
อาชญากรรม การถูกทารุณกรรมหรือลงโทษตามเนื้อตัวรางกาย ประสบความลมเหลวในการเรียน ถูกเหยียดผิว เปนตน 

ความกดดันแตละแบบจะเพ่ิมความรูสึกทางอารมณในดานลบและความผิดหวัง ซึมเศรา กลัว และท่ี
สําคัญที่สุด คือ ความโกรธ  (ปยะพร ตันณีกุล, 2558, หนา 127)   

ในสวนทฤษฎีของโรเบิรตส แอคนิวนั้น บุคคลที่รังแกทางไซเบอรอาจเกิดจากความกดดัน ทําใหรูสึก
เครียด รูสึกผิดหวัง หรือโกรธ สงผลใหเกิดผลในเชิงลบ อาจเปนอันตรายตอสังคม หรือบุคคลอื่น เชน ตนถูกกดดันและลงตอ
บุคคลอ่ืนดวยการรังแกทางไซเบอร ดูถูกคนอ่ืน และบุคคลท่ีโดนรังแกน้ันมักจะแยกตัวออกจากสังคม เพราะเกิดจากการท่ีถูก
รังแก หรือเกิดสิ่งเราทางลบ เชน การเหยียดผิว ภาวะซึมเศรา อาจนําไปสูการใชความรุนแรงได 

3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อมรทิพย อมราภิบาล (2559) ศึกษาเรื่อง เหยื่อการรังแกผานโลกไซเบอรในกลุมเยาวชน : ปจจัยเสี่ยง
ผลกระทบตอสุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลที่สาม ผลการวิจัยปรากฏวา นิสิตตกเปนเหยื่อ และมีพฤติกรรมรังแกผูอื่น ใน
ระดับตํ่าถึงปานกลางพบรูปแบบของการตกเปนเหยื่อฯและพฤติกรรมรังแกผูอื่นหลากหลาย โดยขอมูลเพศชายและหญิง
แตกตางกันเล็กนอย ผลการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ พบวา โมเดลท่ีสรางขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษในระดับพอใชปจจัยการมีพฤติกรรมรังแกผูอื่นฯสงผลตอการตกเปนเหยื่อมากที่สุด เปนผลทางตรงเชิงบวก 
รองลงมา คือ พฤติกรรมเสี่ยงทางออนไลนเปนผลทางออมผานทางพฤติกรรมรังแกผูอื่นฯสวนปจจัยที่ไมสงผลคือภาวะขาดการ
ปกปองและปจจัยแรงจูงใจผูกระทําในดานผลของตกเปนเหยื่อฯพบวาสงผลทางบวกตอสุขภาพจิตเชิงลบ และตอการปรึกษา
บุคคลที่สามการปรึกษาบุคคลที่สามสงผลทางตรงเชิงบวกตอสุขภาพจิตเชิงลบ ผลการเปรียบเทียบโมเดลเพศชายและหญิง
พบวาแตกตางกันเล็กนอย 

สุวิพร ไฉไลสถาพร, อัจศรา ประเสริฐสิน และแววตา เตชาทวีวรรณ (2560, หนา 215-216) ศึกษาเรื่อง 
ประสบการณและแนวทางการเผชิญปญหาของเด็กและเยาวชนไทยท่ีตกเปนเหยื่อการกล่ันแกลงทางไซเบอร การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการใหความหมายและเง่ือนไขของการถูกกลั่นแกลงทางไซเบอร 2) ทําความเขาใจกระบวนการ
เผชิญปญหาและผลจากการเผชิญปญหาการถูกกลั่นแกลงไซเบอร และ 3) คนหาแนวทางการเผชิญปญหาการถูกกลั่นแกลง
ทางไซเบอรของเด็กและเยาวชนไทยท่ีตกเปนเหยื่อการกล่ันแกลงทางไซเบอร ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ
เชงิลึก ผูใหขอมูลเปนเดก็และเยาวชนไทยท่ีมีประสบการณในการตกเปนเหยื่อการกลั่นแกลงทางไซเบอรไมนอยกวา 3 เดือน
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ในขณะท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 4 คน จากการศึกษาพบวาเด็กและเยาวชนไทยท่ีตกเปนเหยื่อการกลั่นแกลงทางไซ
เบอรมีการใหความหมายการกลั่นแกลงทางไซเบอรโดยคํานึงถึงผลกระทบที่ตนเองไดรับจากการถูกกลั่นแกลงทางไซเบอรเปน
หลัก เด็กและเยาวชนไทยแบงการกระทําท่ีเขาขายเปนการกลั่นแกลงทางไซเบอรออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก 1) การโจมตีผูอื่น
ดวยถอยคํารุนแรง หยาบคาย 2) การประจานขอความหรือรูปภาพสวนตัว และ 3) การแอบอางสวมรอยเปนผูอื่น ปจจัยสอง
อยางที่เด็กและเยาวชนไทยพิจารณาในการใหความหมายการกลั่นแกลงทางไซเบอร ไดแก เจตนาและการเกิดซ้ําโดยพบวา
สวนใหญไมไดใหความสําคัญกับเจตนาของผูกระทําหรือการเกิดซ้ํา นอกจากน้ียังพบวาบุคลิกภาพและนิสัยของผูถูกกลั่นแกลง
กับความสัมพันธกับผูกลั่นแกลงสงผลตอการตกเปนเหยื่อการกลั่นแกลงทางไซเบอร  เด็กและเยาวชนไทยสามารถรับรูและ
ตระหนักถึงการถูกกลั่นแกลงทางไซเบอรไดทันทีหลังจากเกิดการกลั่นแกลงทางไซเบอร การถูกกลั่นแกลงทางไซเบอรสงผล
กระทบตอทั้งจิตใจและพฤติกรรม วิธีการเผชิญปญหาการถูกกลั่นแกลงทางไซเบอรของเด็กและเยาวชนไทยสามารถแบง
ออกเปน 2 แบบหลัก ไดแก 1) การเผชิญปญหาแบบมุงจัดการปญหา และ 2) การเผชิญปญหาแบบมุงจัดการอารมณ 
แนวทางในการรับมือกับปญหาการกลั่นแกลงทางไซเบอรของเด็กและเยาวชนไทยแบงออกเปน 5 แนวทางหลัก ไดแก 1) การ
เผชิญหนา 2) การจัดการทางดานเทคนิค 3) การหลีกเลี่ยง 4) การเบ่ียงเบนความสนใจ 5) การแสวงหาแรงสนับสนุนทางสังคม 
โดยพบวาครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจในการเผชิญปญหาการถูกกลั่นแกลงทางไซ
เบอรของเด็กและเยาวชนไทย 

อัญมณี หลาหนัก, คมสันต เกียรติรุงฤทธ์ิ, ศิริไชย หงสสงวนศรี และวิมลทิพย  มุสิกพันธ (2563, หนา 245) 
ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางความผูกพันกับพอแม เพื่อน และครู กับการกลั่นแกลงบนโลกไซเบอร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความชุกของพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกบนโลกไซเบอร และความสัมพันธระหวางความผูกพันกับพอแม เพื่อนและครูกับ
พฤติกรรมกลั่นแกลงบนโลกไซเบอร การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวางในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
กรุงเทพมหานครจํานวน 1,144 ราย โดยใชเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนตัวแบบสอบถามพฤติกรรมการรังแกบน
โลกไซเบอร และแบบสอบถามความผูกพันทางจิตใจกับพอแม เพื่อน (inventory of parental and peer attachment-
Revised; IPPA-R) และครู (Inventory of teacher-student relationships; IT-SR) โดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการหา
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน คือ chi-square, ANOVA และ multinomial logistic regression ในการหา
ความสัมพันธ ผลการศึกษา พบวา นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งเคยมีประสบการณเกี่ยวของกับการกลั่นแกลงบนโลกไซเบอร 
(รอยละ 56.7) โดยเปนกลุมที่เปนเหยื่อ (รอยละ 25.2) รองลงมา คือ กลุมที่เปนทั้งเหยื่อและผูกลั่นแกลง (รอยละ 24.4) และ
กลุมผูกลั่นแกลง (รอยละ 7.2) โดยพบปจจัยที่เกี่ยวของไดแก เพศชาย รายไดเฉลี่ยครอบครัวต่ํา การใชสื่อสังคมออนไลน การ
ใช Instagram สัมพันธกับการเปนผูกลั่นแกลง สวนการมีประสบการณเปนทั้งเหยื่อและผูกลั่นแกลงสัมพันธกับเพศชาย ระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 1 การใชระยะเวลาเลนอินเทอรเน็ตมากกวา 7 ช่ัวโมง/วัน การคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตนอย ความผูกพัน
กับพอแมต่ํา ความผูกพันกับเพ่ือนต่ํา สวนการมีประสบการณเปนเหยื่อสัมพันธกับระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 การใชระยะเวลา
อินเทอรเน็ตมากกวา 7 ช่ัวโมง/วัน การคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตนอย ความผูกพันพอแมต่ํา และความผูกพันกับครูสูง 
ผูปกครองและครูควรใหความสําคัญในการแสดงความผูกพันท่ีดีตอเด็กผานการพูดคุยสื่อสาร โดยสรางความไววางใจและการ
ลดความรูสึกแปลกแยก รวมถึงสงเสริมทักษะทางสังคมแกเด็กเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและปองกันปญหาการกลั่น
แกลงรังแกบนโลกไซเบอรตอไป 

วาสนา ดําดี, ทัศนา ทวีคูณ และพัชรินทร นินทจันทร (2564, หนา 78) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการรังแกกันผานโลกไซเบอรกับภาวะซึมเศราและพฤติกรรมกาวราวของวัยรุนในจังหวัดหนึ่ง เขตพื้นที่ภ าคกลาง 
การวิจัยแบบบรรยายเชิงความสัมพันธครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการรังแกกันผานโลกไซ
เบอรกับภาวะซึมเศราและพฤติกรรมกาวราวของวัยรุนในจังหวัดหนึ่ง เขตพ้ืนที่ภาคกลาง กลุมตัวอยางเปนวัยรุนที่กําลังศึกษา
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2561 จํานวน 258 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีทั้งหมด 4 
สวน คือ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 2) แบบประเมินพฤติกรรมการรังแกกันผานโลกไซ
เบอร 3) แบบประเมินภาวะซึมเศรา และ 4) แบบประเมินพฤติกรรมกาวราว วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย และสถิติ
สหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมถูกรังแกผานโลกไซเบอรมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะซึมเศรา (r 
= .298, p < .001) และพฤติกรรมกาวราว (r = .326, p < .001) นอกจากน้ี ยังพบวา พฤติกรรมรังแกผูอื่นผานโลกไซเบอรมี
ความสัมพันธทางบวกกับภาวะซึมเศรา (r = .174, p < .01) และพฤติกรรมกาวราว (r = .352, p < .001)  ผลการวิจัยคร้ังนี้
สามารถนําไปใชเปนแนวทางพัฒนาโปรแกรมในการปองกันและลดภาวะซึมเศราและพฤติกรรมกาวราวในวัยรุนที่มี
ประสบการณการรังแกกันผานโลกไซเบอร ท้ังในกลุมผูถูกรังแกและกลุมผูรังแกผูอื่น            
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4. บทวิเคราะห
ปจจุบันเทคโนโลยีเปนเรื่องที่ใกลตัวมาก เปนสิ่งที่เขามามีบทบาทในชีวิตของเรามากย่ิงข้ึน และสามารถทําใหเกิดภัย

รายผานโลกไซเบอร โดยผูกระทําหรือผูรังแกน้ันแสวงหาประโยชน ความตองการของตนเองไดงายเพียงแคปลายน้ิว โดยไม
คํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอมา โดยสงผลกระทบตอรายกายและจิตใจของผูที่ถูกรังแก เชน โรคซึมเศรา เครียด ไม
มั่นใจในตนเอง ไมเรียนหนังสือ รวมถึงการฆาตัวตายดวย พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอรนั้น ไมวาจะกระทําโดยการพิมพ
ขอความแสดงความคิดเห็นหรือขอความสวนตัวท่ีสื่อออกมาในแงลบ สามารถทําลายความสุขหรือชีวิตของผูอื่น ซึ่งทุกคนควร
ตองระมัดระวังในการสื่อสาร เพื่อเปนการปองกันปญหาอาชญากรรมจากการรังแกบนโลกไซเบอร ดังตัวอยางเหตุการณการ
รังแกบนโลกไซเบอรของ “ครูบอลลี่” ซึ่งเปนชาวจังหวัดอํานาจเจริญ ที่มุงมั่นเรียนจนจบและสอบบรรจุเปนขาราชการได
สําเร็จตามความฝนของพอแม เปนครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรีไดสําเร็จ เปนอีกคนที่ตกเปน 
“เหยื่อไซเบอรบูลลี่” โดยไมรูตัว แมปจจุบันสังคมไทยเปดกวางและยอมรับกลุมคนหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT มากขึ้นก็
ตาม ดวยคาแรกเตอรของเพศสภาพ และนิสัยชอบเอนเตอรเทน รวมถึงแนวคิดใหม แตงหนาแปลก ๆ ขณะสอนเพ่ือดึงดูดให
นักเรียนชอบและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษนี่เอง ทําใหครูบอลลี่จากคนธรรมดาท่ีมีคนรูจักไมกี่รอย กลายเปนคน
สาธารณะของสังคมท่ีมีคนรูจักหลายลาน ทั้งในไทยและทั่วโลก หลังคลิปแตงหนาแปลกสอนภาษาอังกฤษกลายเปนคลิปไวรัล
กระฉอนโลกโซเชียลเมื่อกลางป 62 ที่ผานมา เมื่อเปนคนดังในช่ัวพริบตา สิ่งที่ตามมา “ครูบอลลี่” ถูกไซเบอรบูลลี่ดวยคอม
เมนตแงลบท่ิมแทงใจมากมายในโลกโซเชียลโดยไมทันตั้งตัว จนรูสึกบั่นทอนจิตใจ รอยยิ้มแหงความสุขเริ่มหาย นอกจากน้ี ยัง
สงผลกระทบลุกลามถึงคนใกลชิด ซึ่งนอยคนจะนึกถึง น่ันคือ พอ แม 

ปญหาดังกลาวเกิดจากการท่ีผูคนในโลกไซเบอรไดทําการแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงไปบนโซเชียล ซึ่งเปนพื้นที่
สาธารณะ โดยมีเจตนาในแงลบ หรือเพื่อความสนุก ความตองการของตัวเอง เชนนี ้ทุกคนในสังคมควรตระหนักถึงตนเองและ
ผูอื่น ควรเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไมวาจะตอหนาหรือบนโลกไซเบอร  

จากพฤติการณการกระทําของผูรังแกบนโลกไซเบอรที่กลาวมาขางตนน้ี มีความเก่ียวของกับทฤษฎีจิตวิเคราะหของ
ซิกมันด ฟรอยด ในสวนโครงสรางทางจิต พบวา โครงสรางทางจิตประกอบดวย อิด (id) เปนสวนที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด 
ประกอบดวยแรงขับทางสัญชาตญาณ (instinct) ที่กระตุนใหมนุษยตอบสนองความตองการ ความสุข ความพอใจ ไมคํานึงถึง
ความเหมาะสมตามความเปนจริง อีกทั้งการกระทําดังกลาวยังแสดงใหเห็นวาผูกระทําผิดนั้นเปนผูที่ขาดจิตสํานึก คือ การท่ี
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกไปตามหลักแหงความพึงพอใจของตน เพราะการรังแกบนโลกไซเบอรนั้น ถือเปนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมควรมีอัตราการถูกรังแกบนโลกไซเบอรเกิดเพิ่มขึ้นอีก  

ตัวอยางดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีกดดันของโรเบิรต แอคนิว ในเรื่องสถานะทางอารมณเชิงลบ จะกอใหเกิดความ
กดดัน การท่ีครูบอลลี่ถูกคนในโลกไซเบอรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศสภาพ บุคลิกภาพในเชิงลบ ซึ่งครูบอลลี่เปน
ผูถูกกระทํา และหากครูบอลลี่สนใจใสใจความคิดเห็นตางๆ ในโลกไซเบอร ครูบอลลี่ก็จะตกเปนเหยื่อตามความหมายของ
ทฤษฎีนี ้เพราะจะกอใหเกิดความกดดัน ทําใหครูบอลลี่กลายเปนโรคซึมเศรา เสียการเสียงาน เปนตน 

สังคมยุคใหมมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวไกล กลายเปนสิ่งที่มีบทบาทสําคัญในยุคปจจุบัน แตมา
พรอมกับภัยรายผานไซเบอรทีส่ามารถกอใหเกิดอันตรายโดยไมรูตัว การรังแกในโลกไซเบอรโดยสวนมากมักพบในกลุมวัยรุน 
ซึ่งแสดงออกในรูปแบบการหยอกลอ การแกลงกัน ซึ่งฝายผูกระทํามักคิดวาเปนเพียงเร่ืองธรรมดา เรื่องลอเลน แตกลับกัน ใน
อีกฝายที่ถูกกระทํานั้นกลับรูสึกไมสนุกดวย ดังนั้น จึงตองมีแนวทางการปองกันปญหาการถูกรังแกจากโลกไซเบอร ดังนี ้

1) ตัวผูใช การใชสื่อออนไลนในสมัยนี้ ผูใชตองมีมารยาทในการใชซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอันดับแรกในการปองกัน
และเพื่อไมใหเกิดการรังแกหรือไปรังแกผูอื่น ควรคิดพิจารณาไตรตรองขอมูลหรือคําพูดของตนที่จะเเสดงความคิดเห็นลงในสื่อ
ออนไลน ไมวาจะเปนการลงรูปภาพหรือวีดีโอ ตองคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาวามีผลดีอะไรบาง หรือมีผลกระทบตามมาหรือไม 
เชน การลงรูปภาพหนึง่จะสงผลเสียตอเจาของภาพหรือไม อยางไร บางคร้ังเจาของภาพอาจไมไดรูสึกสนุกดวย และสงผลให
เกดิแผลทางจิตใจ ดังนั้น จึงตองคิดกอนทํา เพื่อลดปญหาตาง ๆ ที่จะตามในภายหลัง 

2) การปองกันในกลุมเพื่อนหรือสังคมน้ัน สถาบันท่ีมีบทบาทในการปองกันปญหาการระรานทางไซเบอรมากที่สุด
คือ สถาบันครอบครัว พอแมควรทําความเขาใจโลกออนไลนและรูใหเทาทัน ดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด ในกรณีที่บุตรหลาน
ของตนถูกรังแกบนโลกไซเบอร จะไดสามารถดูแลไมใหเกิดความเครียด หรือความเศรา รวมทั้งดูแลบุตรหลานของตนไมให
รังแกผูอื่น และควรประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีด ีนอกจากน้ี เพื่อนยังเปนบุคคลที่มีบทบาทมากในชวงวัยรุน เน่ืองจากเปนวัย
ที่ติดเพื่อน การที่จะอยูรวมกันในกลุมเพื่อนไดโดยไมมีปญหา คือ การใหเกียรติกันและกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และไมนํา
ปมดอยของผูอื่นมาลอเลน  
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3) การใชคําพูด ควรใชภาษาท่ีทําใหผูอื่นเขาใจไดงาย การสงภาพหรือวีดีโอแบบออนไลนบางคร้ังอาจเปนสาเหตุ
หนึง่ที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดได และไมควรใชคําลอเลียนหรือเหยียดผูอื่น เพราะผูรังแกอาจคิดเปนเรื่องสนุก แตผูถูกรังแกไม
มีความสุขดวย ทําใหเกิดความคิดดานลบหรือสูญเสียความม่ันใจได ดังนั้น ควรใชภาษาใหถูกตอง เหมาะสม และหยุดการใช
คําพูดดูถูกผูอื่น ซึ่งชวยลดปญหาการกระทําผิดได 

4) การรังแกโดยการใชกําลัง เปนการรังแกท่ีไมไดสงผลตอดานจิตใจเทาน้ัน แตยังสงผลถึงดานรางกายอีกดวย การ
ปองกันท่ีดี คือ ผูถกูรังแกควรหลีกหนีใหพนจากการรังแก และแสดงความมั่นใจในรูปรางหรือปมดอยของเรา การท่ีผูถูกรังแก
ไมใสใจบุคคลเหลานี้ ทําใจตนเองใหสงบ จะสงผลทางจิตวิทยาใหผูรังแกหยุดการรังแกได และทําใหผูรังแกรูสึกเบื่อและยอม
ถอยไปเอง 

ดังนั้น ภัยเงียบท่ีเกิดจากการรังแกในไซเบอร แมจะเปนเรื่องขบขันกันภายในกลุมเพื่อน แตผลกระทบน้ันแผเปนวง
กวาง สงผลกระทบตอจิตใจของผูที่ถูกรังแก โดยที่ผูรังแกนั้นไมไดคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาจากการกระทํานั้น  การปองกัน
ดังกลาวขางตน หากปฏิบัติตามอาจเปนเพียงการปองกันเบื้องตน อาจจะไดผลหรือไมไดผลก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับตัวบุคคลวาจะ
เลือกปฏิบัติอยางไร ดังนั้น ควรคํานึงถึงใจเขาใจเรา ควรมีความม่ันใจในตนเอง และคิดในเชิงบวก เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการ
รังแกบนโลกไซเบอร 

5. ขอเสนอแนะ
การจะแกไขปญหาการรังแกบนโลกไซเบอร ไมสามารถจะทําใหหมดหรือหายไปในระยะเวลาท่ีรวดเร็วไดจําเปนที่

จะตองไดรับความรวมมือจากทุกผายไมวาจะเปนตัวผูกระทํา ผูถูกกระทํา และสถาบันครอบครัว ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
สําหรับขอเสนอแนะเชิงปฏิบัตินั้น สถาบันครอบครัว ไดแก บิดา และมารดา เปนสิ่งสําคัญอันดับแรก เน่ืองดวย

มีความใกลชิด จึงควรใหคําปรึกษากับผูถูกรังแก ชวยคิด ชวยแกไข และสรางความม่ันใจใหกับผูถูกรังแก สําหรับกลุมเพื่อน 
ควรใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมแบงพรรคแบงพวก ไมเลือกปฏิบัติ ไมลอเลียนปมดอยของคนอื่น และการแสดงความคิดเห็นใด 
ควรคิดไตรตรองใหรอบคอบวาจะมีผลกระทบอะไรบาง และไมควรสงขอมูลสวนตัวใหคนแปลกหนาหรือผูทีไ่มรูจัก เพื่อปองกัน
การถูกรังแกในภายหลัง  

5.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายน้ัน หนวนงานภาครัฐ เชน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และผูบริหาร

สถานศึกษา ควรใหความสําคัญกับการระรานทางไซเบอรวาไมใชเรื่องทั่วไป แตเปนปญหาที่ทุกคนควรใหความสําคัญ และ
รวมกันเเกไขปญหา โดยมีบทลงโทษเพ่ือไมใหมีผูกระทําอีกตอไป 

6. บทสรุป 

การรังแกบนโลกไซเบอรนั้นแมสังคมยุคในปจจุบันจะมองวาเปนการลอเลนกันในกลุมเพื่อน ซึ่งผลกระทบนั้นไมได
สงผลตอผูถูกรังแกเพียงฝายเดียว ยังสงผลตอผูที่รังแกและคนรอบขางที่ไมมีสวนในการรังแกน้ันดวยและทําใหเกิดปญหา
มากมายไมวาจะ เปนภาวะโรคซึมเศรา ความเครียดที่อาจสงผลใหเกิดการกระทําผิด เชน การฆาตัวตาย การฆาผูอื่น เปนตน 
ถาปญหาดังกลาวเกิดขึ้นแลว จะแกไขปญหานั้นไดยาก ซึ่งควรแกไขตั้งแตตนเหตุไมใชปลายเหตุ สิ่งที่สําคัญในการแกปญหา  
คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันหลักที่ตองมีหนาที่คอยปลูกฝงใหเด็กหรือเยาวชนรูจักการเห็นอกเห็นใจผูอื่น การเอาใจ
เขามาใสใจเราและตระหนักถึงผลของการกระทําตาง ๆ จนเปนนิสัยติดตัวตั้งแตเล็ก เมื่อเด็กหรือเยาวชนเขาใจและตระหนักได
ถึงผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง พวกเขาก็จะไมไปรังแกคนอ่ืน พอและแมควรใสใจในบุตรของตัวเองและทราบถึง
ปญหาของบุตรเพื่อจะไดแกไขปญหานั้นไดทันทวงที บุคคลตอมา คือ กลุมเพื่อน ตองมีความเคารพซึ่งกันและกัน ไมลอเลียน
ปมดอยของคนอ่ืน และตัวผูถูกรังแกน้ันอยาใสใจในคําพูดของคนอื่น ควรนําคําพูดของคนอื่นมาปรับใชและพัฒนาตัวเองใหดี
ยิ่งข้ึน กอนจะพิมพอะไรควรคิดกอนท่ีจะแสดงความคิดเห็นลงไป ตองผานการกลั่นกรองความคิดเสียกอน ดังนั้น เมื่อทราบถึง
ปญหาที่เกิดขึ้นในการรังแกและชวยกันปองกันการรังแกบนโลกไซเบอร จะทําใหการกระทําความผิดที่เกิดจากการรังแกบน
โลกไซเบอรลดนอยไดในระดับหนึ่ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1683 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



  

เอกสารอางอิง (References) 
โกวิทย นพพร. (2562).  รับมืออยางไรในสังคม Bully. คนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 จาก

https://www.samitivejhospitals.com/th/article/detail/A1-bully 
คมปทิต สกุลหวง. (2561).  ผลวิจัย UNESCO ชี้เด็ก 1 ใน 3 ของโลกถูก Bully หว่ันสงผลตอการเรียนรู. คนเมื่อ 3 

พฤษภาคม 2564 จาก https://thestandard.co/one-third-of-teens-worldwide-suffers-bullying-UNESCO/ 
ไทเกอร รตันา. (2564).  การบูลลี:่ ปญหาที่สังคมทําเปนมองไมเห็น. คนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2564 จาก 

https://faithandbacon.com/bullying-solutions/ 
ธีรศานต สหัสสพาศน. (2561). Cyberbullying การกลั่นแกลงทางไซเบอร. คนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 จาก 

https://www.prachachat.net/columns/news-229510 
ปองกมล สุรตัน.  (2553).  พฤติกรรมการรังแกผานโลกไซเบอรระหวางวัยรุน: กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

และอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย 
มหาวิทยาลยัมหิดล. 

ปยะพร ตันณีกุล. (2558).  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม. 

โรงพยาบาลเพชรเวช. (2563). Bully ปญหาสังคมท่ีไมใชเพียงการแกลง. คนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 จาก
https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Social _Bullying 

วาสนา ดําดี  ,ทัศนา ทวีคูณ และพัชรินทร นินทจันทร    ) 2564, มกราคม-เมษายน). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการรังแก
กันผานโลกไซเบอรกับภาวะซึมเศราและพฤติกรรมกาวราวของวัยรุนในจังหวัดหนึ่ง เขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35 (1), หนา 77-90. 

สุภาวดี เจริญวานิช. (2560, กรกฎาคม-สิงหาคม). การรังแกกันผานพื้นที่ไซเบอร: ผลกระทบและการปองกันในวัยรุน.  
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 25 (4), หนา 639-648. 

สุวิพร ไฉไลสถาพร ,อัจศรา ประเสริฐสิน และแววตา เตชาทวีวรรณ.  ) 2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). ประสบการณและแนว
ทางการเผชิญปญหาของเด็กและเยาวชนไทยท่ีตกเปนเหยื่อการกลั่นแกลงทางไซเบอร. วารสารวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร, 7 (2), หนา 215-234. 

โสรยา อ่ิมเอิบ. (2561).  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรังแกบนพ้ืนที่ไซเบอรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน. 
การศึกษาคนควาอิสระหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม บณัฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร. 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา. (2562).  Cyber bully. คนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 จาก
https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/a.2527569647301115/2527570907300989/ 

อมรทิพย อัมราภบิาล. (2559, มกราคม-มิถุนายน). เหยื่อการรังแกผานโลกไซเบอรในกลุมเยาวชน: ปจจัยเสีย่งผลกระทบตอ
สุขภาพจิตและการปรึกษาบุคคลทีส่าม. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา, 14 (1), หนา 59-73. 

อัญมณี หลาหนัก, คมสันต เกยีรตริุงฤทธิ์, ศิริไชย หงสสงวนศรี และวิมลทิพย  มุสิกพันธ (2563, กรกฎาคม-กันยายน).  
ความสัมพันธระหวางความผูกพันกับพอแม เพื่อน และครู กับการกลั่นแกลงบนโลกไซเบอร. วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย, 65 (3), หนา 245-262. 

US Legal. (2021). Cyber bullying law and legal definition.  Retrieved May 3, 2021 from 
https://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/ 

Willard, N. (2007).  Educator’s guide to cyberbullying and cyberthreats.  Retrieved May 3, 2021 from 
https://web.archive.org/web/20110410181159/http://csriu.org/cyberbully/docs/cbcteducator.pdf 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1684 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



กลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนชาวไทยที่มีความสามารถทาง 
ภาษาอังกฤษระดับสูงและต่ํา: ความถี่และประโยชน 

ศุภวัฒน พุกเจริญ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
suphawatoak@hotmail.com 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ระดับสูงและระดับต่ําใชมากที่สุดและกลวิธีที่มองวามีประโยชนมากที่สุดและ 2) วิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางความถ่ี
ของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทและความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้น กลุมตัวอยางคือนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตรจํานวน 70 คนซึ่งไดคัดเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง แบงออกเปน 2 กลุม คือ นักศึกษา
ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสงู 35 คน และนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํา 35 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูลประกอบไปดวยคาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ผูเรียนท่ีมีความสามารถระดับสูง
ใชกลวิธีท่ีหลากหลายและมีความถ่ีสูงกวาผูเรียนที่มีความสามารถระดับต่ําและ 2) ความถ่ีของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
และความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้นในแตละกลุมผูเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

คําสําคัญ: กลวิธีการเรยีนรูคําศัพท ความถ่ีของการใชกลวิธี ประโยชนของกลวิธี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1685 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Vocabulary Learning Strategies of Proficient and Less Proficient 

Thai EFL Learners: Frequency and Usefulness 

Suphawat Pookcharoen 

Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University 

suphawatoak@hotmail.com 

Abstract 

The purposes of this research were to: 1) investigate the strategies used most frequently and 

those perceived as most useful by proficient and less proficient learners, and 2) analyze how the 

learners’ frequency of strategy use related to their perceptions of the strategy usefulness. The sample 

consisted of 70 Thai EFL undergraduates at Thammasat University who were selected by a purposive 

sampling method. They were divided into two groups: 35 proficient English learners and 35 less proficient 

English learners. The research instrument was vocabulary learning strategy questionnaire. The data were 

analyzed by using means, standard deviations, and Person product-moment correlation coefficients. The 

results were as follows: 1) the proficient English learners employed a more variety of strategies and had a 

higher frequency of use than did the less proficient English learners, and 2) the learners’ frequency of 

strategy use was found to strongly correlate with their perceptions about the usefulness of strategies at 

the .05 level of statistical significance.  

Keywords: vocabulary learning strategies, frequency of strategy use, strategy usefulness 
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1. บทนํา

คําศัพทนับเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งตอการใชภาษาอังกฤษไมวาในทักษะใดก็ตาม ผูเรียนจําเปนตองอาศัย
ความรูดานคําศัพทที่ดีพอเพ่ือชวยในการเขาถึงขอมูลในชีวิตประจําวันและในการศึกษาหาความรู อยางไรก็ดีในบริบทของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยซึ่งใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ความรูดานคําศัพทเปนสิ่งที่ทาทาย
ผูเรียนอยางมากเน่ืองมาจากปจจัยหลายประการ อาทิ จํานวนคําศัพท ความซับซอนของคําศัพท รวมถึงการขาดโอกาสในการ
ฝกฝนภาษาท่ีเพียงพอนอกหองเรียน การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจึงมีบทบาทอยางยิ่ง เพราะชวยใหเกิด
การพัฒนาคําศัพทโดยอาศัยศักยภาพของผูเรียนเปนองคประกอบหลัก ทั้งน้ีในดานการศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษ นักวิจัย
หลายทานตางเห็นตรงกันวากลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่หลากหลายและสอดคลองกับกับลักษณะการเรียนรูของผูเรยีนมีสวนชวย
เพิ่มพูนความรูดานคําศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ (Cohen, 2011; Nation, 2013, Schmitt & Schmitt, 2020) 

แมมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอวิธีการจําแนกประเภทกลวิธีการเรียนรูคําศัพท แตวิธีของ Schmitt (1997) นับวา
ไดรับการยอมรับและใชกันอยางแพรหลายมากท่ีสุด ตามแนวคิดนี้กลวิธีการเรียนรูคําศัพทสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ 
ไดแก 1) Discovery strategies ซึ่งเปนกลวิธีที่ใชในการหาความหมายของคําศัพทใหมเมื่อพบคําศัพทเหลานั้นเปนครั้งแรก 
กลวิธีประเภทแรกนี้ยังแบงออกไดเปน 2 ประเภทยอย คือ Determination strategies ใชในการหาความหมายและการเดา
จากบริบทหรือวิเคราะหโครงสรางของคํา (เชน การใชพจนานุกรมและการพิจารณาคําแวดลอม) และ Social strategies ใช
ในการหาความหมายโดยอาศัยความชวยเหลือจากผูอื่น (เชน การขอใหอาจารยและเพื่อนชวยแปลหรือยกตัวอยางคําศัพท) 
และ 2) Consolidating strategies ซึ่งเปนกลวิธีที่ใชในการฝกฝนและจดจําคําศัพทเมื่อไดพบคําศัพทเหลานั้นมาแลว กลวิธี
ประเภทท่ีสองนี้แบงยอยไดอีก คือ Memory strategies ใชในการเช่ือมโยงคําศัพทเขากับพ้ืนความรูหรือประสบการณเดิมที่มี 
(เชน การเช่ือมโยงคําศัพทกับคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกันหรือคําตรงขาม) Cognitive strategies ใชในการฝกฝนคําศัพทใน
หลายรูปแบบ (เชน การทองคําศัพทหรือการเรียนรูจากบัตรคําศัพท) และ Metacognitive strategies ใชในการชวยวางแผน 
ควบคุมและประเมินการเรียนรูคําศัพทของตนเอง (เชน การขามคําศัพทหรือการทดสอบตนเอง) 

งานวิจัยหลายชิ้นไดศึกษาการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทและพบวาผูเรียนอาจไมมองวากลวิธีที่ตนเองใชบอยคร้ังนั้น
มีประโยชนเสมอไป หรือในทางกลับกันผูเรียนอาจไมสามารถใชกลวิธีบางประเภทแมวาตนเองมองวามีประโยชนก็ตาม แงมุม
ดังกลาวนี้สอดคลองกันท้ังในงานวิจัยในบริบทตางประเทศ อาทิ Datzman (2011) และ Lip (2009) และในบริบทของไทยเอง 
อาทิ Pookcharoen (2011) แมวางานวิจัยท่ีผานมาไดเคยศึกษาในประเด็นการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมาบาง
แลว รวมท้ังประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธของความถ่ีในการใชกลวิธีและความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอประโยชนของ
กลวิธีเหลานั้น แตยังไมคอยพบการศึกษาวิจัยท่ีมุงเนนการสํารวจประเด็นดังกลาวในผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ในระดับที่แตกตางกัน งานวิจัยในคร้ังนี้จึงนับเปนการตอยอดการศึกษาในแงมุมนี้ใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยตระหนักถึงระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนซึ่งอาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเลือกใชและความสามารถ ในการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพท ท้ังนี้ผลของการวิจัยในครั้งน้ีอาจนํามาประยุกตใชเพื่อใหผูสอนไดพัฒนาวิธีการสอนที่สอดแทรกกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนระดับความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อสํารวจกลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงและระดับต่ําใชมากที่สุด 

และกลวิธีท่ีมองวามีประโยชนมากที่สุด 
 2.2 เพื่อวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางความถ่ีของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทและความคิดเห็นของผูเรียน
เกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้น 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชา อ.221 การอานเชิง

วิพากษ จัดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 
จํานวน 70 คน คัดเลือกโดยวิธีแบบเจาะจง โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง
จํานวน 35 คน และนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ําจํานวน 35 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามเก่ียวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษที่ปรับจาก Schmitt (1997) แบงออกไดเปน 5 ประเภท 
ไดแก 1) Determination strategies (DET) 2) Social strategies (SOC) 3) Memory strategies (MEM) 4) Cognitive 

strategies (COG) และ 5) Metacognitive strategies (MET) ประเภทละ 6 ขอ รวมท้ังสิ้น 30 ขอและมีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับซึ่งสอบถามในแงมุมดานความถี่ของการใชกลวิธี (1 = ไมเคย จนถึง 5 = บอยมาก) และแงมุม
ดานประโยชนของกลวิธี (1 = ไมมีประโยชน จนถึง 5 = มีประโยชนมาก) นอกจากนี้ยังมีสวนของคําถามที่ใหผูเรียนระบุผล
การศึกษาวิชา มธ.105 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนรายวิชาบังคับกอนของรายวิชาที่เก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี ้

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      3.3.1 ผูวิจัยใหขอมูลและทําความเขาใจกับผูเรียนถึงจุดประสงคการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัยและวิธีการวิจัย 

เพื่อใหผูเรียนรับทราบและนํามาใชประกอบการตัดสินใจเขารวมการวิจัยในครั้งน้ี 
      3.3.2 ผูวิจัยดําเนินการขอใหผูเรียนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งใชเวลา

ประมาณ 40 นาที เพื่อระบุขอมูลการใชกลวิธกีารเรียนรูคําศัพทของตนเอง ตลอดจนผลการศึกษาของรายวิชาบังคับกอน ทั้งนี้
ผูเรียนทีไ่ดผลการศึกษาระดับ A, B+ และ B ไดรับการสุมใหอยูในกลุมที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูง และผูเรียน
ทีไ่ดผลการศึกษาระดับ C+, C และ D ไดรับการสุมใหอยูในกลุมที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํา 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยอาศัยการคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถี่ของการใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทและความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้น ตลอดจนการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) โดยงานวิจัยนี้ไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี .05 

4. ผลการวิจัย

4.1 กลวิธีการเรียนรูคําศัพทท่ีผูเรียนใชและมองวามีประโยชน 
ผลการสํารวจกลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงและระดับต่ําใชมากที่สุด

และกลวิธีท่ีมองวามีประโยชนมากท่ีสุด พบวาผูเรียนท่ีมีความสามารถระดับสงูใชกลวิธีที่หลากหลายและมีความถี่สูงกวาผูเรียน
ทีม่ีความสามารถระดับตํ่า ทั้งนี้ไดอาศัยระดับการตีความเก่ียวกับการใชกลวิธีที่เสนอโดย Oxford and Burry-Stock (1995) 

แบงออกเปน 3 กลุม คือ ระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.50-3.49) และระดับต่ํา (คาเฉลี่ยต่ํากวา 
2.50) ขอมูลเกี่ยวกับกลวิธีที่ผูเรียนแตละกลุมใชและมองวามีประโยชนสามารถพิจารณาโดยละเอียดไดเพิ่มเติมดังแสดงตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 กลวิธีท่ีผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงใชมากที่สุด      

อันดับ ประเภท กลวิธ ี M SD 

1 

2 

3 

4 

5 

DET 

MET 

DET 

COG 

COG 

5 

25 

4 

23 

19 

ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เพื่อหาความหมายศัพท 
ใชสื่อภาษาอังกฤษ (เชน เพลง ภาพยนตร ขาว) เพื่อเรียนรูคําศัพทใหม 
ใชคําหรือบริบทแวดลอม เพื่อหาความหมายศัพท 
จดคําศัพทใหม ขณะเรียนในหองเรียน 

ทองหรือออกเสียงคําศัพทใหมซ้ําๆ เพื่อชวยจดจําคําศัพท 

4.46 

4.37 

4.23 

4.23 

4.09 

0.66 

0.91 

0.81 

0.91 

0.92 

จากตารางที่ 1 ผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงเลือกใชกลวิธีในการเรียนรูคําศัพทดวยคาเฉลี่ยใน
ระดับสูง ทั้งนีก้ลวิธทีี่เลือกใชเปนอันดับแรก ไดแก กลวิธหีมายเลข 5 การใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย นอกจากน้ียังสังเกตไดวา
กลวิธีท่ีเลือกใชใน 5 อันดับแรกจัดอยูในประเภท Determination strategies และ Cognitive strategies เปนสวนใหญ 

ตารางที่ 2 กลวิธีท่ีผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงมองวามีประโยชนมากท่ีสุด     

อันดับ ประเภท กลวิธ ี M SD 

1 

2 

3 

4 

5 

MET 

DET 

MET 

DET 

DET 

25 

5 

26 

4 

6 

ใชสื่อภาษาอังกฤษ (เชน เพลง ภาพยนตร ขาว) เพื่อเรียนรูคําศัพทใหม 
ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เพื่อหาความหมายศัพท 
สนทนาโตตอบหรือติดตอกับเจาของภาษา เพื่อเรียนรูคําศัพทใหม 
ใชคําหรือบริบทแวดลอม เพื่อหาความหมายศัพท 
ใชพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ เพื่อหาความหมายศัพท 

4.77 

4.54 

4.54 

4.46 

4.43 

0.65 

0.70 

0.92 

0.82 

0.74 

ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวากลวิธีที่ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับสูงเลือกใชและมองวามีประโยชนมี
ความสอดคลองกัน อาทิ กลวิธีหมายเลข 5 การใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย 25 การใชสื่อภาษาอังกฤษ และ 4 การใชคําหรือ
บริบทแวดลอม ซึ่งเลือกใชมากที่สุด 3 อันดับแรกและตางเปนกลวิธีที่ผูเรียนเองมองวามีประโยชนมากที่สุดเชนกัน แมวาอาจ
สังเกตเพิ่มเติมไดวาผูเรียนเหลานี้มองวากลวิธีดังกลาวมีประโยชนมากกวาที่ตนเองเลือกใชก็ตามดังเห็นไดจากคาเฉลี่ยท่ีสูงกวา 

ตารางที่ 3 กลวิธีท่ีผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับตํ่าใชมากที่สุด     

อันดับ ประเภท กลวิธ ี M SD 

1 

2 

3 

4 

5 

DET 

MET 

SOC 

MET 

MEM 

5 

29 

7 

25 

15 

ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เพื่อหาความหมายศัพท 
ขามคําศัพทที่ไมรูหรือไมเคยพบมากอน 

ขอใหอาจารยแปลความหมายศัพทเปนภาษาไทย 

ใชสื่อภาษาอังกฤษ (เชน เพลง ภาพยนตร ขาว) เพื่อเรียนรูคําศัพทใหม 
เชื่อมโยงคําศัพทใหมกับคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือคําตรงกันขาม 

4.46 

3.91 

3.80 

3.80 

3.77 

0.78 

0.98 

1.08 

1.05 

1.03 

จากตารางที่ 3 พบวากลวิธีท่ีเลือกใชมากที่สุด 5 อันดับแรกในกลุมผูเรียนที่มีความสามารถระดับต่ํามีคาเฉลี่ยต่ํากวา
กลุมผูเรียนระดับสูง ยกเวนกลวิธีหมายเลข 5 การใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ซึ่งพบการใชในระดับที่เทากันในท้ังสองกลุม (M 

= 4.46) นอกจากน้ียังสังเกตไดวามีเพียงบางกลวิธีเทานั้นท่ีผูเรียนกลุมนี้แสดงความถี่ของการใชกลวิธีสูงกวากลุมระดับสูง อาทิ 
หมายเลข 29 การขามคําศัพท (M = 3.91 และ 3.17) และ 7 การขอใหอาจารยแปลคําศัพทเปนไทย (M = 3.80 และ 3.31) 
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ตารางที่ 4 กลวิธีท่ีผูเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ํามองวามีประโยชนมากท่ีสุด 

อันดับ ประเภท กลวิธ ี M SD 

1 

2 

3 

4 

5 

DET 

MET 

SOC 

SOC 

MEM 

5 

25 

9 

8 

14 

ใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย เพื่อหาความหมายศัพท 
ใชสื่อภาษาอังกฤษ (เชน เพลง ภาพยนตร ขาว) เพื่อเรียนรูคําศัพทใหม 
ขอใหอาจารยยกตัวอยางประโยคที่ใชคําศัพทใหมนั้น 

ขอใหอาจารยเรียบเรียงคําใหม ขยายความ หรือยกตัวอยางคําเหมือน 

เชื่อมโยงคําศัพทใหมเขากับประสบการณของตนเอง 

4.43 

4.37 

4.34 

4.31 

4.20 

0.70 

0.94 

0.73 

0.72 

0.93 

ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวากลวิธีที่ผูเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับต่ําเลือกใชและมองวามีประโยชนมี
ความสอดคลองกัน อาทิ กลวิธีหมายเลข 5 การใชพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย และ 25 การใชสื่อภาษาอังกฤษ รวมทั้งสังเกตไดวา
ผูเรียนในกลุมนี้มักมองวากลวิธีบางประเภทซึ่งจัดเปน Social strategies มีประโยชนมาก ดังเห็นไดจากคาเฉลี่ยที่สูงกวาเมื่อ
เทียบกับกลุมผูเรียนระดับสูง อาทิ หมายเลข 9 การขอใหอาจารยยกตัวอยางประโยคที่ใชคําศัพทใหมนั้น (M = 4.34 และ 
4.03) และ 8 ขอใหอาจารยเรียบเรียงคาํใหม ขยายความ หรือยกตัวอยางคําเหมือน (M = 4.31 และ 4.00) 

ตารางที่ 5 ความถี่และประโยชนของกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนที่มีความสามารถสูงและต่ํา 

ประเภท 
ผูเรียนที่มีความสามารถระดับสูง ผูเรียนที่มีความสามารถระดับตํ่า 
ความถ่ี ประโยชน ความถ่ี ประโยชน 

M SD M SD M SD M SD 

Determination Strategies 

Social Strategies 

Memory Strategies 

Cognitive Strategies 

Metacognitive Strategies  

3.87 

3.20 

3.76 

3.61 

3.61 

0.98 

1.09 

1.02 

1.25 

1.19 

4.26 

3.63 

4.04 

4.15 

4.08 

0.91 

1.05 

0.98 

0.92 

1.19 

3.49 

3.49 

3.36 

3.11 

3.14 

1.11 

1.06 

1.07 

1.16 

1.07 

3.98 

4.00 

3.78 

3.86 

3.80 

0.99 

0.87 

1.04 

0.97 

1.10 

ตารางที่ 5 ไดสรุปขอมูลเปรียบเทียบในดานความถี่และประโยชนของกลวิธีการเรียนรูคําศัพทในหมูผูเรียนแตละกลุม 
พบวามีความสอดคลองกัน ทั้งนี้กลวิธสีวนใหญของกลุมผูเรียนระดับสูงประเภท 1) Determination strategies 2) Memory 

strategies 3) Cognitive strategies และ 4) Metacognitive strategies มีคาเฉลี่ยในดานความถี่และประโยชนในระดับสูง 
(คาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) ตลอดจนมีคาเฉลี่ยสูงกวาในกลุมผูเรียนระดับต่ําดังที่ไดแสดงดวยตัวหนาในตาราง อยางไรก็ตามยังพบ
ดวยวาไมมีกลวิธีประเภทใดเลยในกลุมผูเรียนระดับต่ําที่มีคาเฉลี่ยดานความถี่อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) สวนกลวิธี
ประเภทเดียวที่ผูเรียนระดับต่ําแสดงความถี่และประโยชนของกลวิธีดวยคาเฉลี่ยสูงกวากลุมระดับสูง ไดแก Social strategies 

4.2 ความสัมพันธระหวางความถ่ีของการใชกลวิธีและประโยชนของกลวิธี 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความถ่ีของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษและความคิดเห็นของ

ผูเรียนเกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้นโดยอาศัยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวาแงมุมทั้งสองมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แมวาขอมูลน้ีไดช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาในกลุมผูเรียนระดับสูงจะพบ
ความสัมพันธดังกลาวในระดับที่สูงกวากลุมผูเรียนระดบัต่ําก็ตาม ทั้งนีไ้ดแสดงรายละเอียดความสัมพันธในแตละประเภทกลวิธี
ไวในตารางที่ 6 สําหรับกลุมผูเรียนระดับสูงและตารางที่ 7 สําหรับกลุมผูเรียนระดับต่ํา  
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวางความถ่ีของการใชกลวิธีและประโยชนของกลวิธีของผูเรียนที่มีความสามารถสูง    

ประเภท 
ความถ่ี ประโยชน 

r p 
M SD M SD 

Memory Strategies 

Determination Strategies 

Cognitive Strategies 

Metacognitive Strategies 

Social Strategies 

3.76 

3.87 

3.61 

3.61 

3.20 

1.02 

0.98 

1.25 

1.19 

1.09 

4.04 

4.26 

4.15 

4.08 

3.63 

0.98 

0.91 

0.92 

1.19 

1.05 

.68 

.67 

.54 

.53 

.52 

<.001* 

<.001* 

<.001* 

<.001* 

<.001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 6 ขางตนซึ่งไดเรียงลําดับประเภทกลวิธีตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบวาทั้ง Memory strategies และ 
Determination strategies ปรากฏความสัมพันธสูงที่สุด (r = .68 และ .67 ตามลําดับ) ตามดวยกลวิธีอีก 3 ประเภท ไดแก 
Cognitive strategies (r = .54) Metacognitive strategies (r = .53) และ Social strategies (r = .52) ซึ่งมีคาใกลเคียงกัน 

ตารางที่ 7 ความสัมพันธระหวางความถ่ีของการใชกลวิธีและประโยชนของกลวิธีของผูเรียนที่มีความสามารถต่ํา 

ประเภท 
ความถ่ี ประโยชน 

r p 
M SD M SD 

Memory Strategies  

Determination Strategies 

Cognitive Strategies 

Social Strategies 

Metacognitive Strategies 

3.36 

3.49 

3.11 

3.49 

3.14 

1.07 

1.11 

1.16 

1.06 

1.07 

3.78 

3.98 

3.86 

4.00 

3.80 

1.04 

0.99 

0.97 

0.87 

1.10 

.56 

.53 

.52 

.40 

.34 

<.001* 

<.001* 

<.001* 

<.001* 

<.001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 7 ซึ่งแสดงประเภทกลวิธีตามความสัมพันธสําหรับกลุมผูเรียนระดับต่ํา พบวามีอันดับใกลเคียงกันมาก
กับกลุมผูเรียนระดับสูง กลาวคือ Memory strategies (r = .56) Determination strategies (r = .53) และ Cognitive 

strategies (r = .52) ปรากฏความสัมพันธสูงที่สุด อยางไรก็ตามอันดับดังกลาวตามมาดวย Social strategies (r = .40) ซึ่ง
ตางจากอันดับในกลุมผูเรียนระดับสูง กอนท่ีจะเปน Metacognitive strategies (r = .34) โดยทั้งสองกลวิธีมีคาใกลเคียงกัน 

5. สรุปผลและอภิปรายผล

5.1 ผลการสํารวจกลวิธีการเรียนรูคําศัพทที่ผูเรียนระดับสูงและระดับต่ําใชมากที่สุดและกลวิธีที่มองวามีประโยชน
มากทีสุ่ด พบวาผูเรียนระดับสูงใชกลวิธีท่ีหลากหลายและมีความถี่สูงกวาผูเรียนระดับต่ํา นอกจากน้ียังพบดวยวาผูเรียนทั้งสอง
กลุมมักมองวากลวิธีสวนใหญมีประโยชนมากกวาความถี่ของการใชกลวิธีเหลานั้นของตนเอง ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ
งานวิจัยท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางย่ิงในบริบทของไทย เชน Pookcharoen (2011) ซึง่ไดระบุปจจัยที่สงผลใหผูเรียนไมสามารถ
ใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทบางประเภทท่ีมองวามีประโยชนตอการเรียนรูคําศัพทของตนเองไดซึ่งไดแก การขาดการฝกฝน การ
ขาดแรงจูงใจ การขาดความสามารถดานภาษาอังกฤษ ตลอดจนความซับซอนของความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 
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5.2 ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางความถ่ีของการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทและความคิดเห็นของกลุมผูเรยีน
เกี่ยวกับประโยชนของกลวิธีเหลานั้น พบวาแงมุมทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ในกลุมผูเรียน
ระดับสูงพบความสัมพันธดังกลาวในระดับสูงกวากลุมผูเรียนระดับต่ํา รวมทั้งยังพบอีกวา Determination strategies นับเปน
กลวิธีประเภทแรกท่ีผูเรียนทั้งสองกลุมนิยมใชและมองวามีประโยชน ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยของกลวิธีการใชพจนานุกรม
อังกฤษ-ไทยเพ่ือหาความหมายของคําศัพท ผลการศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้สอดคลองกับ Panduangkaew (2018) ซึ่งได
ขอสรุปเก่ียวกับความนิยมของกลวิธีนี้จากการสํารวจงานวิจัยหลายชิ้นที่มุงศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนชาวไทย 

6. ขอเสนอแนะ

 6.1 ผูสอนควรมุงเนนการสอนกลวิธีที่ผูเรียนมักมองวามีประโยชนแตไมคอยไดลองใช โดยอาจจะเริ่มจากการอธิบาย
ประโยชนของกลวิธีดังกลาว หลังจากนั้นจึงแนะนําวิธีการประยุกตใชกลวิธีเหลานั้นในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
กลวิธีที่เลือกสอนอาจแตกตางกันออกไปในผูเรียนแตละกลุมซึ่งมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ตางกัน รวมท้ัง
สามารถพิจารณานําผลการศึกษาในคร้ังนีไ้ปใชประกอบการคัดสรรกลวิธีท่ีเหมาะสมตอการเรียนการสอนตอไป 

6.2 ผูวิจัยที่ศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับงานวิจัยในครั้งนี้อาจตอยอดผลการศึกษาโดยอาศัยเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากแบบสอบถาม อาทิ การสัมภาษณเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการวิจัยในเชิงคุณภาพ หรือ
การใชเทคนิคการคิดออกเสียง (Think-aloud protocol) เพื่อใหขอมูลการวิจัยในเชิงประจักษและชวยใหผูวิจัยทําความเขาใจ
กระบวนความคิดของผูเรียนที่มีผลตอการเลือกใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในสถานการณจริง 
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 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสำหรับการทองเที่ยวเพื่อตอบรับการเปนเมือง
อัจฉริยะ 
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

ตรีทเศศ กิ่งสุวรรณวงศ1*  และ ชมพูนุท อ่ำชาง2  
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(ระยะบรรทัด 14 จุด) 
บทคัดยอ  

(ระยะบรรทัด 14 จุด) 
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสำหรับการทองเที่ยวเพื่อตอบรับการเปนเมืองอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการลงทุนรถบัสไฟฟาสำหรับการทองเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบล
แสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานทุติยภูมิ ไดแก การคนควาขอมูลตาง ๆ จากหนังสือ
บทความ สื่อออนไลน และเว็บไซดที่เกี่ยวของ สำหรับเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินโดยมี
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจลงทุน คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) และ ระยะเวลาคืนทุน (PB) ผลการศึกษาพบวา โครงการไมคุมคาแกการลงทุน โดยมูลคาปจจุบันสุทธิ มีคา
เทากับ -31,834,334.03 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับ รอยละ 0.33 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน มีคา
เทากับ 0.97 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 7 ป กับ อีก 1 เดือน และเมื่อพิจารณาแสดงผลการวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการ พบวา เมื่อผลตอบแทนเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ขณะที่ คาใชจายในการลงทุนคงที่และคาใชจายในการดำเนินงานคงที่ โครงการ
จะมีความคุมคาในการลงทุน 
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

คำสำคัญ: ความเปนไปได รถบสัไฟฟา เมืองอัจฉริยะ 
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Feasibility of Electric Bus Implementation for travelling in smart city solutions  
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1 Graduate students Faculty of Logistics, Burapha University 
2 Faculty of Logistics, Burapha University  
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(Line spacing 14 points) 

Abstract  
(Line spacing 14 points) 

 This study aimed to explore the feasibility of the electric bus Implementation for travelling in smart 

city solutions.  The objective is to study the feasibility of investing in electric buses for tourism in Saen Suk 

subdistrict, Chonburi Province.  The data collected from secondary sources, such research reviewing, online 

media, and websites.  The research instrument was the feasibility analysis of the project.  The main criteria 

considered in decision making of feasibility investment by consisted of Net Present Value (NPV), Benefit-to-Cost 

Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) and Payback period.  

The results of the study showed a negative value for the investment because the project presented 

the Net Present Value (NPV) at -31,834,334.03 Baht, Internal Rate of Return (IRR) at 0.33 percent, Benefit-to-

Cost Ratio (BCR) at 0.97 and Payback Period at 7 years 1 month. Therefore, the project sensitivity analysis found 

that when the return increases by 20 percent while the fixed investment and the operating expenses constant 

then project will be worth the investment. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: Feasibility EV-Bus Smart City 
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1.บทนำ  

ณ ปจจุบันปญหาดานมลภาวะทางสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบในหลายๆดาน ซึ่งในประเทศไทย เริ่มตระหนักถึงอันตราย
ของมลพิษฝุนละออง (Particulate Matter) โดยเฉพาะ PM2.5 สวนใหญเกิดจากการเผาไหมจากเคร่ืองยนต การเผาไหมในโรงงาน 

การเผาไหมในที่โลงจากการทำการเกษตรหรือขยะ ซึ่งในภาคการขนสง การปลอยกาซ CO2 ภาคการขนสงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องตั้งแตป 2541 และปจจุบันเริ่มกลับมามีแนวโนมเพิ่มขึ้น และทางกรมควบคุมมลพิษใหขอมูลวาแหลงปฐมภูมิของฝุนละออง 
PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจากมลพิษของยานยนตที่อยูบนทองถนนโดยเฉพาะจากเครื่องยนตดีเซล แตมักขาด
การบริหารจัดการในเรื่องของการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและทำใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเชนนี้ตามมาซึ่งหากตองการที่จะแกปญหา
ดานมลภาวะที่เกิดจากยานยนตในระยะยาว การสงเสริมการใชยานยนตไฟฟาอยางจริงจังจะเปนการชวยลดปญหา PM2.5 ของ
ประเทศในระยะยาว เชน รถโดยสารไฟฟา รถตุกตุกไฟฟา รถมอเตอรไซครับจางไฟฟา และรถแท็กซี่ไฟฟาเปนตน  (สำนักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม, 2559)  

การเปนเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City หมายความวา เมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
ชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมือง ลดคาใชจายและการใชทรัพยากรของเมืองและ
ประชากรเปาหมาย โดยเนนการออกแบบที่ดี และการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใตแนวคิด
การพัฒนา เมืองนาอยู เมืองทันสมัย ใหประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อยางยั่งยืน และหนึ่งในประเภทของเมือง
อัจฉริยะที่สำคัญคือ Smart Mobility หรือการเดินทางและขนสงอัจฉริยะ หมายถึงเมืองที่มุงเนนพัฒนาระบบจราจรและขนสง
อัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนสงและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความ
สะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและขนสง รวมถึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (สำนกังานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย, 2563) 

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ไดจัดใหมีโครงการแสนสุขสมารทซิตี้ โดยมีผูดำเนินการคือเทศบาลเมืองแสนสุขโดย
ปจจุบันมีประเภทของบริการอัจฉริยะสองประเภทคือ Smart Living และ Smart Environment (สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศ
ไทย, 2563) เทศบาลเมืองแสนสุขยังมีที่ทองเท่ียวยอดนิยมที่มีปริมาณผูทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
โดยปริมาณนักทองเที่ยวจากป 2556 ถึงป 2562 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9 ตอป หรือคิดเปน 192,000 คนตอป  และมีรายไดจาก
การทองเที่ยวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 12 ตอป หรือคิดเปน 861 ลานบาทตอป (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2562) แตพบวาในการมา
ทองเท่ียวนั้นสวนใหญเปนการใชพาหนะสวนบุคคลจากสถิติการใชพาหนะสวนบุคคลในการทองเที่ยวบางแสนป 2556 ถึงป 2562 

ในแตละปมีพาหนะสวนบุคคลมาทองเที่ยวในพื้นที่บางแสนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยถึงปละ 148,000 คันหรือคิดเปน รอยละ 11 ตอปนั้น
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบท้ังทางดานการจราจรที่คับคั่ง อีกท้ังยังกอใหเกิดมลพิษทางอากาศอีกดวย 

ดังนั ้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟา สำหรับการทองเที่ยว เพื ่อแกไขปญหาทางดาน
การจราจร และมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีการนำแนวคิดเรื่องรูปแบบการเดินทางเพื่อการจัดนำเที่ยวมากำหนดขอบเขตในการวิจัย 

และใชการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการน้ี 

2.วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการลงทุนรถบัสไฟฟาสำหรับการทองเท่ียว 
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3.วิธีดำเนินการวิจัย  

 3.1 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการศึกษาสภาพทั่วไปของรถบัสไฟฟา ราคา คาบำรุงรักษา คาเชื้อเพลิง รวมถึงขอจำกัด
ตางๆของรถบัสไฟฟา การศึกษาการออกแบบเสนทางการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับเทศบาลบางแสน โดยเลือกที่ทองเที่ยวที่สำคัญ
จากคำแนะนำของเทศบาลเมืองแสนสุขมาใชจัดเสนทาง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2562; ฉันทัช วรรณถนอม, 2559; 

นิโลบล พรีะตานนท, 2558) 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการโดยวิเคราะห  1)มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (Net Present Value, NPV) 2)อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) 3)อัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) 4)ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, 2542; หฤทัย มี
นะพันธ, 2550) 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการรถบัสไฟฟา ในสวนนี้ดำเนินการเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ลงทุนของโครงการ โดยไดเอารายละเอียดของตนทุนและคาใชจายในการลงทุนมาจากงานวิจัยของภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) 

และมีการประมาณการรายรับในแตละปโดยคำนวณจากอัตราคาโดยสาร โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังนี้ 
คารถบัสไฟฟา คันละ 8,200,000 บาท คาตนทุนโครงสรางพื้นฐานสำหรัยรถบัสไฟฟาคิดเปนเงิน 3,400,000 บาท คา

บำรุงรักษา ปละ 23,433 บาท คาเชื้อเพลิง ปละ 40,070.43 บาท คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน ปละ 365,000 บาท คาบัตรผานสถานท่ี
ทองเท่ียว ปละ 1,642,500 บาท ตนทุนรวมในการลงทุนเทากับ 13,671,003 บาท ตนทุนในการดำเนินงาน ปละ 3,071,003 บาท 

และมีรายรับตอป ปละ 4,911,075 บาท โดยกำหนดอัตราคิดลด เทากับรอยละ 12 ระยะเวลาโครงการ 15 ป 

 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3.1 มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) คือผลรวมของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับและกระแส
เงนิสดจายโดยคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (1) 

NPV  = (1) 

กำหนดให Bt หมายถึง ผลประโยชนจากโครงการในปที่ t, Ct หมายถึง คาใชจายของโครงการในปที่ t, t 
หมายถึง ของโครงการมีคาตั้งแต 1 ถึง n, n หมายถึง อายุของโครงการ, และ r หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาสของ
เงินทุน 

หลักการตัดสินใจเพ่ือการลงทุนในโครงการ 
ถา  NPV > 0 คุมคาแกการลงทุน 

NPV < 0 ไมสมควรลงทุน 

NPV = 0 เทาทุน 
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 3.3.2 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) คือ มูลคาปจจุบันของผลประโยชนหารดวย
มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (2) 

BCR = (2) 

= 

หลักการตัดสินใจลงทุน โดยใช BCR มีอยูวา ณ ระดับอัตราสวนลด : r ที่กำหนดให 

ถา BCR > 0 ยอมรับขอเสนอโครงการ 
BCR < 0 ปฏิเสธขอเสนอโครงการ 
BCR = 0 จะไมมีผลกระทบใดๆไมวาจะยอมรับหรือปฏิเสธขอเสนอโครงการ 

3.3.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) ผลตอบแทนเปนรอยละ ซึ่งแสดงถึง
อัตราความสามารถของเงินทุนท่ีทำใหผลประโยชนคุมคากับคาใชจายเม่ือคิดเปนมูลคาปจจุบัน ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (3) 

IRR คือ r ที่ทำให  =  = 0     (3) 

หลักการในตัดสินใจลงทุนมีดังนี้ 
IRR > r คุมคาแกการลงทุนและยอมรับขอเสนอโครงการ 
IRR < r ไมคุมคาแกการลงทุนและไมยอมรับขอเสนอโครงการ 
IRR = r เสมอตัว 

 3.3.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) ระยะเวลา (เปนจำนวนป เดือน หรือวัน) ที่กระแสเงินสดรับจาก
โครงการสามารถชดเชยกระแสเงินสดจายลงทุนสุทธิตอนเริ ่มโครงการพอดี เนื่องจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะมี
ลักษณะการลงทุนเพียครั้งเดียวในปแรก และใหผลตอบแทนท่ีเทากันทุกป ดังแสดงตัวอยางในสมการท่ี (4) 

ระยะเวลาคืนทุน  = คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก
ผลประโยชนสุทธิเฉลี่ยตอป

(4) 

4.ผลการวิจัย  

สำหรับการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินโดยพิจารณาจากตนทุนและผลประโยชนของโครงการมีดังนี้  พบวา
คาใชจายในการลงทุน ประกอบดวย คาใชจายในการซื้อรถบัสไฟฟา  คาตนทุนโครงสรางพื้นฐานสำหรับรองรับการใชงานรถบัส
ไฟฟา คาบำรุงรักษา รวมเปนเงิน 13,671,003 บาท  คาใชจายในการดำเนินงาน ประกอบดวย ราคาแบตรถบัสไฟฟา คา
บำรุงรักษา คาเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยง และคาโสหุย รวมเปนเงินปละ 3 ,071,003 บาท ผลตอบแทนของโครงการ ประกอบดวย 

รายไดจากการใหบริการ เปนเงินปละ 4,911,075 บาท โดยมีอายุโครงการเทากับ 15 ป และมีอัตราคิดลดเทากับ รอยละ 12  
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน 

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ 

กรณีศึกษา 
NPV IRR BCR PB 

เกณฑการตัดสินใจ 
(บาท) (รอยละ) (เทา) (ป/เดือน) 

กรณีปกติ -31,834,334.03 0.33% 0.96708 7 ป 6 เดือน ไมลงทุน 

ก ร ณ ี ที่  1 ผ ล ต อ บ แ ท น 

เพ ิ ่มข ึ ้นร อยละ  20 ขณะที่  
คาใชจายในการลงทุนคงที่และ
คาใชจ ายในการดำเนินงาน
คงที ่

8,172,300.41 14.38% 1.47983 3 ป 6 เดือน ลงทุน 

กรณีที ่ 2 ตนทุนรายปลดลง
รอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทน
คงที่และคาใชจายในการลงทุน
คงที ่

-11,831,016.81 8% 1.07062 4 ป 5 เดือน ไมลงทุน 

5.อภปิรายผลการวิจัย 

สถานการณในการลงทุนรถบัสไฟฟาในปจจุบันยังคงไมคุมคาดวยเหตุผลเรื่องคาใชจายในลงทุนและคาใชจายในการ
ดำเนินงานคอนขางสูงทำใหแขงขันดานราคาในการใหบริการไดยาก และยังคงตองรอใหมีโครงสรางพื้นฐานสำหรับการใชรถไฟฟา 
แตในการใชรถบัสไฟฟามีความเหมาะสมกับในอนาคตที่นานาประเทศหรือประเทศไทยเองใหความสนใจในดานนี้ เพราะจะ
กอใหเกิดความยั่งยืนแกสิ่งแวดลอมในอนาคตได เพราะหนึ่งโครงการที่มีในโครงการ Smart City คือ Smart Mobility หรือการ

เกณฑการประเมิน ผลการศึกษา หนวย เกณฑการตัดสินใจ 

Net Present Value -31,834,334.03 บาท NPV < 0  ไมสมควรลงทุน 

Internal Rate of Return 0.33 รอยละ IRR < r  ไมคุมคาแกการลงทุนและไมยอมรับขอเสนอโครงการ 

Benefit Cost Ratio 0.97 เทา BCR > 0  ยอมรับขอเสนอโครงการ 

Payback Period 7.06 ป ระยะเวลาที่ดี ดังนั้นโครงการน้ีมีความคุมคาในการลงทุน 
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เดินทางและขนสงอัจฉริยะ หมายถึงเมืองที ่มุงเนนพัฒนาระบบจราจรและขนสงอัจฉริ ยะเพื่อขับเคลื ่อนประเทศ โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนสงและการสัญจรที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง
และขนสง รวมถึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย (สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย, 2563) 

จากการวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยไดนำมาอภิปรายเพื่อสรุปใหทราบถึงขอเท็จจริงโดยมีการนำเอาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุนหรือขัดแยงไดดังนี้ 

งานวิจัยที่ไดศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการรถบัสไฟฟาสำหรับการทองเที่ยวในเมืองอัจฉริยะ ไมคมุคาแก
การลงทุนเพราะมีตนทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (2562) ศึกษาการ
ประเมินความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรในการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารไฟฟาโทรลลีลอยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี พบวา รถบัสไฟฟา และรถบัสไฟฟาโทรลลีลอยางใหผลประกอบการที่นอยกวารถบัสดีเซล เพราะตองมีการลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานในการใหบริการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ Siengchin et al. (2017) ศึกษาความเปนไปไดของการ
ใชรถประจำทางไฟฟาสำหรับการขนสงมวลชนระยะไกล โดยการศึกษาขอมูล สำรวจ รวบรวมความคิดเห็น เพื่อใชวิเคราะหความ
คุมคาทางเศรษฐศาตรของโครงการ ผลการวิเคราะหพบวา ความเหมาะสมทางดานการเงิน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ติดลบท้ังสาม
เสนทาง รถโดยสารไฟฟามีคาใชจายในการลงทุนสูงกวารถโดยสารประเภทอ่ืน 

6.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของโครงการพบวา ในการลงทุนรถบัสไฟฟานั้นจำเปนตองใชเงินลงทุนท่ีสูง และ
ตนทุนทางโครงสรางพื้นฐานสำหรับรถบัสไฟฟายังคงมีราคาสูง ทำใหใชระยะเวลาในการคืนทุนที่นาน และมีการวิเคราะหความ
เปนไปไดทางการเงินดังน้ี 

มูลคาปจจุบันสุทธิหาไดจากผลรวมสุทธิของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจาย โดยกำหนดอตัรา
คิดลด (Discount rate) เทากับรอยละ 12 ผลการวิเคราะหงบกระแสเงินสดตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 15 โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value: NPV) เทากับ -31,834,334.03 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)เทากับ
รอยละ 0.33 ซึ่งมีคานอยกวาผลตอบแทนขั้นต่ำรอยละ 12 อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio, BCR) หาได
จากมูลคาปจจุบันของผลประโยชนหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม โดยกำหนดอัตราคิดลด (Discount rate) เทากับรอยละ 

12 ผลการวิเคราะหงบกระแสเงินสดตั้งแตปท่ี 1 ถึงปท่ี 15 โครงการมีอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน เทากับ 0.967082459 ซึ่งมี
คามากกวาศูนย และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) หาไดจาก คาใชจายในการลงทุนเริ่มแรกหารดวยผลประโยชนสุทธิ
เฉลี่ยตอปไดเทากับ 7.06 เดือน หรือคิดเปนประมาณ 7 ป 1 เดือน  

ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ พบวา กรณีที่เราตองการลงทุนตองเพิ่มผลตอบแทนถึงรอยละ 20 

ถึงจะเกิดความคุมคาในการลงทุนได เพราะถึงแมวาจะลดตนทุนในการดำเนินการลงถึงรอยละ 10 โครงการก็ยังไมคุมคาแกการ
ลงทุนได ดวยเหตุผลของคาใชจายในการลงทุนมีราคาคอนขางสูงทำใหตองแบกรับภาระคาใชจายที่นาน 

อยางไรก็ตามการคาดการณการลดปริมาณ CO2 พบวา ถาใหบริการแกลูกคา 45 คนตอวัน เปนเวลา 365 วัน 

จะสามารถลดปริมาณการปลอย CO2 ไดถึง 165,600 กิโลกรัมตอป หรือ 165.6 ตันตอป สำหรับการใหบริการรถบัสไฟฟา 1 คัน 
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7.ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนรถบัสไฟฟาสำหรับการทองเที่ยงเพื่อตอบรับการเปนเมืองอัจฉริยะ”  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งตอไปคือ ควรมีการศึกษาวิจัยความเปนไปไดในการใชรถบัสไฟฟาสำหรับการขนสง
สาธารณะในเขตพื้นที่เมืองที่มีความหนาแนนของประชากร เพราะพื้นที่ศึกษาตางกันอาจมีตนทุนแตละดานแตกตางกันได  
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ความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ภาณุวัฒน สุวรรณกูล1* ศศิณิสภา พัชรธนโรจน2 พิรุฬห  แกวฟุงรังษี3  สารุง ตันตระกูล4 และ อรนุช  พันโท5 

1,2,3,4,5ภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, เชียงใหม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email panuwat_suw@cmru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จำนวน 338 คน มาจาก 3 หลักสูตรที่มีการเรียนรูออนไลน ไดแก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความพรอมและความคิดเห็นใน
การเรียนออนไลน จัดเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความพรอมในการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก (  = 4.03, S.D.= 0.76)
และนักศึกษาเห็นดวยกับการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก (  = 3.66, S.D.= 0.96) 

คำสำคัญ: ความพรอม, ความคิดเห็น, การเรยีนออนไลน, สถานการณการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
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Readiness and Opinion to Online Learning Under Situations Coronavirus 2019 of 
Students in Computer Department, Chiang Mai Rajabhat University 

Panuwat Suwanakul1*  Sasinipa Patcharathanaroj2  Piroon Keawfoongrungsi3 Sarung  Tuntragul4

and Oranuch Pantho5 
1,2,3,4,5 Department of Computer, Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat 

University 
*corresponding author: email panuwat_suw@cmru.ac.th

Abstract 

The objectives of this research were 1)  To study the readiness for online Learning under the situation 
of the COVID- 19 2)  To study of opinions on online learning under situation of the COVID- 19.  The samples to 
use in this research were 338 students from Department of Computer Chiang of Science and Technology Mai 
Rajabhat University with three curriculums of online teaching and learning, including Computer science, 
Information technology and Computer education by using a specific selection method.  The research tool was 
use online learning readiness and opinion questionnaire; the data was collected from the second semester of 
academic year 2020.  The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.  The 
results of this research were as follow: students have a high level of readiness to study online ( x ̅ = 4.03, S.D.= 
0.76) and students agree to study online a high level ( x ̅ = 3.66, S.D.= 0.96). 
Keywords: Readiness, Opinion, Online Learning, Situations Coronavirus 2019 
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1. บทนำ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) มีการระบาดในวงกวาง 

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหโรคโควิด 19 เปนภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health 
Emergency of International Concern) โดยแนะนำใหทุกประเทศเรงรัดการเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงจากโรคโควิด 19 
รวมถึงประเทศไทยดวย ปจจุบันพบการแพรกระจายของโรคมาจากหลายคลัสเตอร จำนวนผูปวยและผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกวางขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมที่จะเกิดการแพรระบาดในสถานศึกษา ดังนั้นการสราง
ความตระหนัก รูเทาทัน และเตรียมความพรอมในการรับมือกับการระบาดของโรคอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง
เพื่อลดความเสี่ยงและปองกันไมใหสงผลกระทบตอสุขภาพผูเรียน ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเปนทรัพยากรท่ีสำคัญ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต (จงกลนี วิทยารุงเรืองศร และ ภมร ศรีแดงชัย,2563) เกิดผลกระทบตอแวดวง
การศึกษาในหลายแงมุม ตั้งแตการปดเรียน ปรับมาใชการสอนผานกลไกตาง  ๆ ตลอดจนปญหาทางเศรษฐกิจที่ทำใหเกิดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แตอีกดานของสถานการณการแพรของโรคไวรัสโคโรนา 2019 กลายเปนแรงผลักดันใหเกิด
การปรับตัวและนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบการศึกษาใหม  ๆ ที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองดวยรูปแบบที่
แตกตางกลายเปนโมเดลใหม ๆ ที่สอดรับกับบริบทของแตละพื้นที่ทั่วโลกผลกระทบจากไวรัสโคดรนา 2019 ทำใหหองเรียนสวน
ใหญตองถูกปด แมจะเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลนแตก็ไมมีประสิทธิภาพเทากับการเรยีนในหองเรียนได ทำใหเด็กมี
ปญหาทั้งการเรียนท่ีตองหยุดชะงัก ไปจนถึงความไมพรอมของอปุกรณคอมพิวเตอร การเขาถึงอินเตอรเน็ต การใชเวลาหนาจอมาก
เกินไป ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อน สุดทายทำใหเกิดความเครียดท้ังผูเรียนและผูสอน  สงผลกระทบกับการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสอนในวิชาที่ตองมีการฝกปฏิบัติการตาง ๆ ก็จะไดรับผลกระทบมากกวาวิชาที่สามารถเรียนไดในระยะไกล เชน วิชาทางดาน
คอมพิวเตอร สำหรับขอดีในชวงที่ผานมาคือการทำใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลเปนจำนวนมาก มีการคิดคนวิธีการ
สอนที่ดี ๆ หลายอยาง ทำใหรูวาการศึกษาไมใชเกิดขึ้นไดในหองเรียนเทานั้น แตเมื่อสถานการณจำเปนก็สามารถเกิดไดทุกที่ ทั้ง
ทางออนไลน หรือทางออฟไลน (ภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค,2564) 

ภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทีท่วีความรุนแรงเกิดขึ้น ทำใหมีผลกระทบตอการเรียน
การสอนของรายวิชาตาง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาท่ีมีนโยบายใหมีปรับการเรียนการสอนเปน
แบบออนไลนในทุกรายวิชา เพื่อเวนระยะหางทางสังคมระหวางนักศึกษา เพื่อหวังลดอัตราการติดเชื้อผูปวยไวรัส Covid-19 ใน
ระหวางที่วัคซีนกาลังถูกพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและใหระบบการศึกษาตองปรับใหการเรียนรูของนักศึกษาไมขาดชวง 
(OECD, 2020) ซึ่งการปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน ทำใหเกิดปญหาเกิดขึ้นตามมา เชน อาจารยบางทานยังไมคุนเคยกับ
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ตองใชในการสอนออนไลน และผูเรียนบางสวนยังขาดเครื่องมือหรืออุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการ
เรียนการสอนออนไลน ตลอดจนระบบอินเทอรเน็ตที่มีความเสถียรพอสมควร และมีคาใชจาย ในอินเทอรเน็ตเพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการ
มีปฏิสัมพันธในหองเรียนระหวางผูเรียนและผูสอนลดนอยลงไป ซึ่ง อาจสงผลตอความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนของผูเรียน สุดทาย
อาจทำใหเกิดความเครียดทั้งผูเรียนและผูสอน  โดยเฉพาะการสอนในวิชาที่ตองมีการฝกปฏิบัติการตาง ๆ ในรายวิชาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ก็จะไดรับผลกระทบมากกวาวิชาทางดานทฤษฎีอยางเดียว 

ผูวิจัยจึงมแีนวคิดในการประเมินความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนบนฐานวิถีชีวิตใหมสำหรับนักศึกษา โดยทำการประเมินเกี่ยวกับความพรอมของนักศึกษา 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน และรวบรวมปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะจากนักศึกษา เพื่อนำไปเปน
แนวทาง และเปนประโยชนสำหรับผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพรอมในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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3. วิธดีำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ชั้นปที่ 1-4 

จำนวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 187 คน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 153 คน และ
หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา จำนวน 103 คน  รวมทั้งหมดมีจำนวน 443 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้ง 3 
หลักสูตร จำนวน 338 คน ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจัดเก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 สวนท่ี 3 สอบถามความคดิเห็นของนักศึกษาตอการเรยีนการสอนออนไลนวาเห็นดวยกับการเรยีนการสอนรูปแบบนี้

อยางไร ลักษณะของขอคำถามจะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ใชเกณฑ 5 ระดับ ซึ่งมีการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)  

4.51 – 5.00  หมายถึง  อยูในระดับมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง  อยูในระดับมาก  
2.51 – 3.50 หมายถึง  อยูในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  อยูในระดับนอย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ทีมผูวิจัยจัดทำแบบสอบถามออนไลนเกี่ยวกับความพรอมและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน

ออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลวไดใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน เพือ่หาคา IOC ซึ่งได
คาอยูระหวาง 0.60 – 1.00 

2) ทำการรวบรวมขอมูลนักศึกษาในยุคสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอความ
รวมมือจาก อาจารยที่ปรึกษานักศึกษาและอาจารยผูสอนในรายวิชาตาง  ๆ ของภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้ง 3 หลักสูตร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  สงลิงคผานชองทางเครือขายสังคม
ออนไลน  

3) นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทุกคนเคยผานกระบวนการเรียนออนไลน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563  การ
จัดเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

4) ทำการรวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยางผูตอบและคัดเลือกขอมลูที่สมบูรณ ไดจำนวน 338 ฉบับ จากนั้นทำการ
จัดเตรียมขอมลูเพื่อนำไปวิเคราะหผลโดยใชสถติิเชิงพรรณนาเบื้องตน ในข้ันตอนถัดไป 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการแปลผลความคิดเห็นของ

นักศึกษากลุมตัวอยาง 

4. ผลการวิจัย
 ผลการสำรวจเกี่ยวกับความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แบงการ
นำเสนอเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม ความพรอมและความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้ 
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4.1 ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตอบ

แบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น 338 คน พบวา สวนใหญนักศึกษาเปนเพศชาย จำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ 54.10 เพศหญิง 
จำนวน 155 คน คิดเปนรอยละ 45.90 กลุมอายุสวนใหญอยูระหวาง 20-21 ป จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 47.63 รองลงมา
เปนกลุมอายุ  18-19 ป จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 31.36 สำหรับหลักสูตรที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูใน
หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 39.30 รองลงมาเปนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 122 คน 
คิดเปนรอยละ 36.10 และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 24.60 และเมื่อแยกเปนชั้นป พบวา 
นักศึกษาสวนใหญอยูชั้นปที่ 1 จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 45.60 รองลงมาเปนชั้นปที่ 3 จำนวน 114 คน คิดเปนรอยละ 
33.70 

4.2 ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน 
ตารางที่ 1 ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน 

รายการ  S.D. แปลผล 
นักศึกษามีความพรอมของคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือและ
เครือขายอินเทอรเน็ตสำหรับเรียนออนไลน 4.14 0.69 

มาก 

น ักศ ึกษามีอ ุปกรณพร อมสำหร ับการเร ียนออนไลน  เชน 
ไมคโครโฟน หูฟงฯ 3.97 0.80 

มาก 

นักศึกษามีความพรอมของโปรแกรมที่ใชจัดการเรียนการสอบ
ออน ไ ลน  เ ช  น  MS Team, Google Classroom, Socrative, 
Facebook, Line 

4.20 0.71 
มาก 

นักศึกษาเขาเรียนออนไลนอยางสม่ำเสมอ 3.94 0.86 มาก 
ความพรอมสำหรับการเรียนรูออนไลนโดยภาพรวม 3.91 0.76 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.03 0.76 มาก 

ตารางที่ 1 เปนการววิเคราะหถึงความพรอมของนักศึกษาที่เรียนออนไลน พบวา นักศึกษามีความพรอมในสวนของ
โปรแกรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอน เชน MS Team Google Classroom Socrative Facebook และ Line อยางมาก (  
= 4.20, S.D.= 0.69) รองลงมาเปนความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณที่คอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือและเครือขายอินเทอรเน็ต
สำหรับเรียนออนไลน (  = 4.14, S.D.= 0.69) และความพรอมอุปกรณสำหรับการเรียนออนไลน เชน ไมคโครโฟน หูฟงฯ (  = 
3.97, S.D.= 0.80) ซึ่งโดยคาเฉลี่ยรวมแลวความพรอมของนักศึกษาอยูในระดับมาก (  = 4.03, S.D.= 0.76)  
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4.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนออนไลน 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนออนไลน 

รายการ  S.D. แปลผล 
ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอนในการเรียน
ออนไลน 3.38 0.95 

ปานกลาง 

ความสัมพันธระหวางนักศึกษากับเพื่อนในช้ันเรียนออนไลน 3.36 1.04 ปานกลาง 
ความกลาแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียนออนไลนมี
มากขึ้น 

3.60 0.98 
มาก 

ความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาในช้ันเรียนออนไลนมีมากขึ้น 3.54 0.94 มาก 
แรงจูงใจในการเรียนออนไลนของนักศึกษา 3.83 0.80 มาก 
การใชสมาธิในการเรียนออนไลนของนักศึกษา 3.51 1.00 มาก 
ความรู ส ึกสะดวกสบายในการเรียนออนไลน เชน ไมต อง
เสียเวลาเดินทางมาเรียน  4.06 0.84 

มาก 

ประหยัดคาใชจายมากขึ้น เชน คารถ คาอาหาร ฯ 3.98 0.96 มาก 
การเรียนออนไลนทำใหใชเวลาสำหรับการเรียนไดเต็มที่  3.24 1.24 ปานกลาง 
การเรียนออนไลนสามารถบันทึกการสอนเพื ่อไวทบทวนใน
ภายหลังได 4.11 0.83 

มาก 

เฉลี่ยรวม 3.66 0.96 มาก 
จากตารางที่ 2 เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนออนไลน พบวา สวนใหญแลวเห็นวาการเรียนออนไลน

สามารถบันทึกการสอนเพื่อไวทบทวนในภายหลังได (  = 4.11, S.D.= 0.83) รองลงมาเปนความรูสึกสะดวกสบายในการเรียน
ออนไลน เชน ไมตองเสียเวลาเดินทางมาเรียน (  = 4.06, S.D.= 0.84) และการเรียนออนไลนทำใหประหยัดคาใชจายมากขึ้น 
เชน คารถ คาอาหาร (  = 3.98, S.D.= 0.96) โดยเฉลี่ยรวมแลวความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลนของนักศึกษาอยูในระดับ
มาก (  = 3.66, S.D.= 0.96)  

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การใชแบบสอบถามสำรวจความพรอมและความคิดเห็นในการเรียนออนไลนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จำนวนนักศึกษากลุมตัวอยางจำนวน 338 คน สวนใหญเปนเพศชายจำนวน 183 คน คิดเปนรอยละ 
54.10 กลุมอายุสวนใหญอยูระหวาง 20-21 ป จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 47.63 และนักศึกษาจำนวนมากอยูหลักสูตรที่
คอมพิวเตอรศึกษา จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 39.30 และนักศึกษาอยูชั้นปที่ 1 จำนวน 154 คน คิดเปนรอยละ 45.60 
สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จะมีการตอบแบบสอบถามนอยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเรียนที่ 2 ของทุกป นักศึกษาตองออกไป  
ฝกประสบการณวิชาชีพ  

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน นักศึกษามีความพรอมทั้งในดานของซอฟตแวร และฮารดแวรสำหรับการ
เรียนการสอนออนไลน ไดแก นักศึกษามีความพรอมของโปรแกรมที่ใชจัดการเรียนการสอนออนไลนเชน MS Team, Google 
Classroom Socrative  Facebook  Line (  = 4.20, S.D.= 0.71) ความพรอมของคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือและ
เครือขายอินเทอรเน็ตอยูในระดับมาก (  = 4.14, S.D.= 0.69) และในภาพรวมแลวความพรอมของนักศึกษาในการเรียนออนไลน
อยูในระดับมาก (  = 4.03, S.D.= 0.76) ทั้งนี้อาจจะเน่ืองมาจากนักศึกษาท่ีสอบถามเรียนอยูในหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จึง
มีอุปกรณทางดานนี้ครบถวน และศุภศิลป กุลจิตตเจือวงศ (2556) ไดกลาวถึงโทรศัพทมือถืออัจฉริยะวาเปนนวัตกรรมการสื่อสาร
รูปแบบใหมที่ชวยสรางความสะดวกสบายใหกับผูใชดานตาง ๆ ทั้งในดานชองทางการสื่อสาร การบริหารจัดการขอมูล และการ
สื่อสารทางการตลาด งานวิจัยเอื้อมทิพย ศรีทอง (2562) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือของนักศึกษา สาขาสังคมศึกษา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบวานักศึกษาทุกคนมีโทรศัพทมือถือเปนของตนเอง สงผลใหมีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจำวัน ใช
อินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารเพื่อสงการบาน นัดหมาย ดาวนโหลดเอกสารไดอยางสะดวกสบาย สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ลัดดาวัลย คงสมบูรณ (2563) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับความพรอมในการเรียนรูออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยา ลัยใน
กรุงเทพ ทามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 พบวานักศึกษามีความพรอมในการเรียนรูออนไลนอยูในระดับมาก ( = 4.06, 
S.D.= 0.83)  

ความคิดเห็นของนักศึกษาในการเรียนออนไลน พบวา นักศึกษาเห็นดวยกับการเรียนออนไลนอยูในระดับมาก (  = 
3.66, S.D.= 0.96) สอดคลองกับงานวิจัยของปราโมทย สุขศิริศักดิ์ และนันทิกานต กลิ่นเชตุ (2563) ไดวิจัยเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี
การออกแบบรูปแบบการศึกษา 3 รูปแบบ คือ เรียนในหองปกติแบงพื้นที่ผูสอนและผูเรียน เรียนในหองแบบเวนระยะหางของ
ผูเรียน และเรียนแบบออนไลน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนแบบออนไลนไดคาความพึงพอใจมากท่ีสุดรอย
ละ 84 งานวิจัยของพงษศักดิ์ บุญภักดี (2563) ไดมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนบนฐานวิถีชชีวิตใหม สำหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด และในงานวิจัยที่ผูวิจัยสำรวจนี้พบวา การเรียนออนไลนทำใหเกิดความสะดวกสบายโดยนักศึกษาไมตองเดินทาง ทำให
ประหยัดคาใชจาย สอดคลองกับบทความของกาญนา บุญภักดิ์ (2563) เรื่อง การจัดการเรียนรู ยุค New Normal ทั้งผูเรียน ผูสอน 
ตองมีการเรียนการสอนแบบออนไลน 100% มีขอดีคือ ลดเวลาการเดินทาง ลดคาใชจาย ปลอดภัยจากโรคระบาด เปนตน  

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
จากผลการสำรวจทำใหพบวานักศึกษามีความพรอมในดานอุปกรณและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงมีความพรอมดาน

โปรแกรมสำหรับการเรียนออนไลนจึงทำใหนักศึกษาสามารถเขาถึงการศึกษาแบบออนไลนได ถาสถาบันการศึกษาจำเปนตองมีการ
เรียนการสอนภายใตสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูตอบแบบสอบถามบางสวนขาดแรงจูงใจในการ
เรียน จึงใหเขาเรียนไมเต็มเวลา เชน เขาเรียนสาย หรือเขามาในหองออนไลนแลวไมตั้งใจเรียน ดังนั้นจึงเปนแนวทางสำหรับ
อาจารยผูสอนที่จะตองนำประเด็นดังกลาวไปเปนสวนหน่ึงของการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสรางความนาสนใจ 
รวมถึงการคิดหานวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนออนไลนใหทันสมัย   

6.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
1) จากการวิจัยในครั้งนี้ทำใหทราบถึงความพรอมและความคิดเห็นของผูเรียนวาอยูในระดับใด ผูวิจัยจึงเห็นควรมีการศึกษา

เพิ ่มเติมถึงความพรอมและความคิดเห็นในสวนของอาจารยผู สอนที่มีตอการสอนแบบออนไลน เพื ่อจะเปนขอมูลสำหรับ
สถาบันการศึกษาท่ีจะนำไปปรับปรุง สงเสริมและสนับสนุนใหการเรียนการสอนแบบออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนออนไลนกับการเรียนในช้ันเรียน
ปกติ

3) ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจและรูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน  เพื่อใหครอบคลุมกระบวนการเรียนการ
สอน 
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ศึกษาและพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ  
กรณีศึกษา น้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี 

จุฑามาศ เถียรเวช1* 

1สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

*ผูรับผิดชอบบทความ: jutamach@vru.ac.th

บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาตราสินคาและบรรจุภัณฑรูปแบบเกา 2) เพ่ือพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ 
กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณผูประกอบการ 2) แบบ
ประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 3) แบบประเมินความคิดเห็น
ดานออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดดำเนินการออกแบบตามขั้นตอน ดังนี้ 1) ออกแบบตราสินคารูปแบบใหมจำนวน 3 รูปแบบ 
พบวา รูปแบบท่ี 2 มีผลคะแนนสูงท่ีสุด อยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที ่( X =3.93, S.D.=0.74)  2) ออกแบบบรรจุภัณฑ และ
นำไปประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน พบวา มีผลคะแนนอยู
ในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที ่( X =3.86, S.D.=0.54) 

คำสำคัญ: ตราสินคา, ฉลากสินคา, บรรจุภัณฑ 
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The Study and Development of Trademark and Packaging: 

A Case Study of Wheatgrass Juice, Pathum Thani Province

Jutamach Thienwet1* 

1 Industrial Product Design Program. Faculty of Industrial Technology, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University. 

*corresponding author: jutamach@vru.ac.th

Abstract 

The objectives of this research were to study the old trademark and packaging and to develop the 

trademark and packaging of a case study of wheatgrass juice, Pathum Thani province. The research tools 

included the interview form with the entrepreneurs, the evaluation form for the opinion of the design expert 

on brand design, and the evaluation form for the opinion of the design expert on packaging design.   

The research results showed that the researcher created the 3 new trademark designs and the second 

design had the highest score with the high level of appropriateness ( X =3.93, S.D.=0.74). Further, the packaging 

was designed and gave to 3 design experts to evaluate. The result indicated that the score was at the high level 

of appropriateness ( X =3.86, S.D.=0.54). 

Keywords: Brand, Label, Packaging 

1. บทนำ
ในปจจุบันบรรจุภัณฑนับวาเปนสวนสำคัญอยางยิ่งตอผลิตภัณฑ เพราะวาการหีบหอเปนตัวหอหุมคุมครองปองกันตัว

ผลิตภัณฑ เพราะไมใหเกิดความเสียหายในระหวางการขนยาย หรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑจำเปนตองผานกระบวนการ
บรรจุลงในภาชนะตางๆหลากหลายชนิด เพื่อกระจายไปสูผูบริโภคในแหลงตางๆ ดังนั้นบรรจุภัณฑจึงเปนสิ่งจำเปนที่ชวยปองกัน
รักษาผลิตภัณฑที่อยูภายในและยังเปนตัวที่เพิ่มคุณคาใหแกตัวผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑไดรับการวิวัฒนาการมาเปนระยะเวลาอัน
ยาวนาน อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำรงชีวิต รวมทั้งความเจริญทางดานเทคโนโลยีที่ไดมีการวิวัฒนาการมาสู
ยุคสังคมปจจุบันซึ่งไดสรางวิทยาการใหมๆ เกี่ยวกับการพิมพบรรจุภัณฑขึ้นมาอยางมากมาย ทำใหสามารถสรางบรรจุภัณฑที่มี
คุณภาพและสนองประโยชนแกทุกฝายไดมากข้ึนอีกท้ังสอดคลองกับสภาพทางการตลาดในปจจุบัน (สุมาลี ทองรุงโรจน, 2555 : 7)  

ผลิตภัณฑน้ำคั้นตนออนขาวสาลี เปนเครื่องด่ืมที่คั้นสดจากตนออนขาวสาลีอายุ 7 วัน ที่เพาะดวยวิธีธรรมชาติ โดยคุณ
นฤนนท  เปลื้องเจริญ เจาของแบรนดผลิตภัณฑที่มีชื่อวา "ราชา-วีทกราส" (Racha Wheatgrass) โดยน้ำคั้นตนออนขาวสาลี มี
ประโยชน ดานการตานการอักเสบ ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง มีวิตามินบี วิตามินซี และคลอโรฟลล  โดยผูวิจัยไดลง
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พ้ืนที่ในการศึกษาเก่ียวกับตราสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑรูปแบบเกา พบวาตราสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑ มีการ
ออกแบบโดยใชองคประกอบของเรื่องราว รวมไปถึงการใชคูสีในการออกแบบที่มีปริมาณมากเกินไป และภาพรวมยังไมสามารถ
ถายทอดเรื่องราวท่ีเปนอัตลักษณของแบรนดสินคาไดมากนัก 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและออกแบบตราสินคา ฉลากสินคา และบรรจุภัณฑ ใหมีความเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ 
และสะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวของแบรนดสินคา ผานการใชเทคนิคการจัดองคประกอบทางศิลปะ และการเลือกใชสีสันในการ
ออกแบบใหมีความเหมาะสมและเปนเอกลักษณ เพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงทางการตลาด และเพ่ิมมูลคาดวยบรรจุภัณฑที่มี
ความแปลกใหม 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือศึกษาตราสินคาและบรรจภุัณฑรูปแบบเกา 
2.2 เพ่ือพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ กรณศีึกษาน้ำคัน้ตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี 

3. กรอบแนวคิดที่ศึกษา

ผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดของ สมพงษ เฟองอารมย (2550 : 336-338) ไดกลาวไววา การพัฒนาบรรจุภัณฑ มีหลักในการ
พัฒนาประกอบไปดวย 

3.1 การพัฒนาตราสินคา 
3.2 การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 
3.3 การสื่อสารบนบรรจุภัณฑ 
3.4 การออกแบบกราฟก 

4. ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี สามารถแบง
ขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

4.1 เพ่ือศึกษาตราสินคาและบรรจุภัณฑรูปแบบเกา 
4.1.1 ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1.1.1 ตัวแปรตน ไดแก ศึกษาตราสินคา และบรรจุภัณฑรูปแบบเกา 
4.1.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ขอมูลและแนวทางในการพัฒนาตราสินคา และบรรจุภัณฑ 

4.1.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล 

4.1.2.1 ตัวแปรตน ไดแก ผูประกอบการ "ราชา-วีทกราส" (Racha Wheatgrass) 
4.1.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผูประกอบการ "ราชา-วีทกราส" (Racha Wheatgrass) จำนวน 1 ทาน  

ไดแก คุณนฤนนท  เปลื้องเจริญ 

4.2 เพ่ือพัฒนาตราสินคา และบบรจุภัณฑ กรณีศึกษา น้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี  

4.2.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
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4.2.1.1 ตัวแปรตน ไดแก ออกแบบตราสินคา และบบรจุภัณฑ 
4.2.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลงานการออกแบบตราสินคา และบบรจุภัณฑ  

4.2.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล  
 4.2.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

 4.2.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

ในการศึกษาและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานีปทุมธานี ใช
เครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี  

5.1 แบบสัมภาษณผูประกอบการ  
5.2 แบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
5.3 แบบประเมินความคิดเห็นดานออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 

6. การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี มีการวิเคราะหดวย

วิธีการจัดลำดับคาคะแนน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรุปขอเสนอแนะเพิ ่มเติมของผู เชี ่ยวชาญ แปล
ความหมายของขอมูล โดยใชสถิติคาเฉลี่ยของคะแนน ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4.51-5.00 หมายถึง   เหมาะสมมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง  เหมาะสมมาก 

2.51-3.50 หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง   เหมาะสมนอย 

1.00-1.50 หมายถึง      เหมาะสมนอยที่สุด 

7. วิธีดำเนินการวิจัย

ในการศึกษาและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานีปทุมธานี มี
วิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี  

7.1 ศึกษาตราสินคาและบรรจุภัณฑรูปแบบเกา โดยใชเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ เพื่อสอบถามและหาขอมูลจาก
ผูประกอบการ 

7.2 ศึกษาขอมูลดานการออกแบบตราสินคา และบรรจุภัณฑ 
7.3 นำขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาสังเคราะห เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบตอไป 

7.4 ออกแบบตราสินคาจำนวน 3 รูปแบบ และประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา จากผูเชี่ยวชาญทางดาน
การออกแบบ จำนวน 3 ทาน 

7.5 ออกแบบฉลากสินคา และบรรจุภัณฑ และนำมาผลิตตนแบบบรรจุภัณฑ 
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7.6 นำตนแบบบรรจุภัณฑมาประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบฉลากสินคาและบรรจภัณฑ จากผูเชี่ยวชาญทางดาน
การออกแบบ จำนวน 3 ทาน 

8. ผลการวิจัย

ในการศึกษาและพัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานีปทุมธานี มี
ผลการวิจัย ดังน้ี  

8.1 ผลการศึกษาตราสินคาและบรรจุภัณฑรูปแบบเกา 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหตราสินคา และบรรจุภัณฑรูปแบบเกา 

ตราสินคารูปแบบเกา บรรจุภัณฑรูปแบบเกา 

ชื่อแบนด  รชตวัน 

ดานการออกแบบตราสินคา ใชชื่อ Racha Tawan ในการ
ออกแบบ โดยมีรายละเอียดในการออกแบบโดยใชรูปภาพของ
ตนออนขาวสาลีในการออกแบบ โดยจัดองคประกอบศิลปให
เปนวงกลม มีการใชสีสันท่ีฉูดฉาด 

ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 
- กลองโฟม ขนาด 16.7x 15.7x13 เซนติเมตร ติดฉลากสินคา
ดานหนากลอง 
- หลอด pet เสนผานศูนยกลาง 2.9 สูง 14 เซนติเมตร ติด
ฉลากบนฝาหลอด และดานหนาหลอด  

8.2 ผลการพัฒนาตราสินคาและบบรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

8.2.1 ผลการออกแบบตราสินคารูปแบบใหมจำนวน 3 รูปแบบ 
ตารางที่ 2 ตารางการออกแบบตราสินคา จำนวน 3 รูปแบบ 

ตราสินคารูปแบบที่ 1 ตราสินคารูปแบบที่ 2 ตราสินคารูปแบบที่ 3 

ชื่อแบนด : ราชา-วีทกราส  
แนวคิดดานการออกแบบ : ใชตัวยอ RW ที่มาจากคำวา “Racha Wheatgrass” มาใชเปนแนวทางในการออกแบบ และไดนำ
รูปตนออนขาวสาลี มาตัดทอนใหเปนใบ3ใบ เพ่ือสรางจุดเดนและแสดงถึงผลิตภัณฑใหมากที่สุด 
แนวคิดดานการเลือกใชสี : 1) สีสม คือ สีของตะวัน หรือสีของแสงอาทิตยชวงเชาและชวงเย็น ใหความรูสึกถึงความอบอุน  
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ตราสินคารูปแบบที่ 1 ตราสินคารูปแบบที่ 2 ตราสินคารูปแบบที่ 3 

2) สีเขียว คือ สีของตนออนทานตะวัน เปนสีเขียวออน ใหความรูสึกถึงความออนเยาว ออนโยน 3) สีขาว คือ ใหความรูสึกถึง
ความบริสุทธ์ิ สะอาด สดใส ออนโยน ความรัก ความเมตตา เปดเผย จริงใจ 

8.2.2 นำผลงานการออกแบบตราสินคา จำนวน 3 รูปแบบ ไปประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา 
จากผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน เพ่ือหารูปแบบท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

ตารางที่ 3 ผลสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
จำนวน 3 ทาน 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่3 

X S.D. X S.D. X S.D. 

1. ตราสินคางายตอการจดจำ 2.67 0.57 3.67 0.57 3.33 0.57 

2. ตราสินคามีเอกลักษณ 3.00 0.00 4.33 0.57 3.00 0.00 

3. ตราสินคาสื่อความหมายไดชัดเจน 3.33 0.57 4.00 1.00 2.67 0.57 

4. การเลือกใชสีมีความเหมาะสม 2.67 0.57 3.67 0.57 3.33 0.57 

5. การเลือกใชตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.00 1.00 4.00 1.00 3.33 0.57 

รวม 2.93 0.54 3.93 0.74 3.13 0.46 

จากตารางที่ 3  ผลสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบตราสินคา ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน พบวา รูปแบบท่ี 2 มีผลคะแนนสูงที่สุด อยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที่ (X =3.93, S.D.=0.74)  

8.3 ผลการพัฒนาฉลากสินคา กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี 

ภาพที ่1 ฉลากสินคาคั้นตนออนขาวสาลี 
ที่มา: จุฑามาศ เถียรเวช 
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8.4 ผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี 

ภาพที ่2 ตนแบบบรรจุภัณฑน้ำคั้นตนออนขาวสาลี 
ที่มา: จุฑามาศ เถียรเวช 

  หลังจากท่ีผลิตตนแบบบรรจุภัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานีแลว จึงนำผลงานที่ออกแบบ
นำไปประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน 
ตารางที่ 4 ผลสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ 
จำนวน 3 ทาน 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 

1. ดานสีสัน สรางความจดจำของผูพบเห็นไดดี 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 

2. ดานลวดลาย และรูปภาพประกอบ มีความนาสนใจ 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

3. การใชตัวอักษร มีความเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

4. ดานโครงสรางบรรจภุัณฑมีความเหมาะสม 3.33 0.57 เหมาะสมปานกลาง 
5. บรรจุภัณฑใชงานงาย เปดและปดสะดวก 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

รวม 3.86 0.54 เหมาะสมมาก 

จากตารางที่ 4  ผลสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ จำนวน 3 ทาน พบวา มีผลคะแนนอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที่ ( X =3.86, S.D.=0.54) 

9. อภิปรายและสรุปผล
การศึกษาและพัฒนาตราสินคาและบรรจภุัณฑ กรณีศึกษาน้ำคั้นตนออนขาวสาลี จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยขออภิปราย

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
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9.1 ดานผลิตภัณฑคั้นตนออนขาวสาลี เปนเครื่องด่ืมที่คั้นสดจากตนออนขาวสาลีอายุ 7 วัน ที่เพาะดวยวิธีธรรมชาติ 
ประโยชน ดานการตานการอักเสบ ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง มีวิตามินบี วิตามินซี โดยกลุมเปาหมายที่บริโภคน้ันเปน
กลุมคนที่รักสุขภาพ 

9.2 ผลการออกแบบตราสินคารูปแบบใหม โดยปรับเปลี่ยนชื่อแบรนดจากรชตวัน เปนราชา-วีทกราส ผูวิจัยไดออกแบบ
ตราสินคาจำนวน 3 รูปแบบ และนำไปประเมินดานการออกแบบจาก ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจำนวน 3 ทาน พบวารูปแบบท่ี 
2 มีผลคะแนนสูงที่สุด อยู ในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที่ ( X =3.93, S.D.=0.74) ทั้งนี้ การออกแบบตราสินคามีลักษณะเปน
ภาพตัดทอนรายละเอียดออกไป เพื่อใหภาพมีความเรียบงายมากที่สุด เพื่อความชัดเจนและรวดเร็วในการรับรู  (ศิริพรณ ปเตอร.
2549 : 38) โดยการออกแบบตราสินคารูปแบบท่ี 2 ใชตัวยอ RW ที่มาจากคำวา “Racha Wheatgrass” มาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบ และไดนำรูปตนออนขาวสาลี มาตัดทอนใหเปนใบ 3ใบ เพ่ือสรางจุดเดนและแสดงถึงผลิตภัณฑใหมากที่สุด การออกแบบ
งานกราฟกมีวัตถุประสงคเพ่ือใหงานนาดูและสวยงาม การเลือกใชสีเพ่ือกระตุนใหเห็นเดนชัด การใชสีที่มากเกินไปไมเกิดผลดีการ
งาน ดังน้ันการเลือกใชสีใหมีความเหมาะสมน้ันเปนเรื่องที่สำคัญมาก (พงษสักด์ิ ไชยทิพย. 2547 : 40)   ทั้งน้ีดานการใชสีในการ
ออกแบบผูวิจัยไดเลือกใชสีจำนวน 3 สี ไดแก สีสม สีเขียว และสีขาว ซึ่ง สีสม คือ สีของตะวัน หรือสีของแสงอาทิตยชวงเชาและ
ชวงเย็น ใหความรูสึกถึงความอบอุน สีเขียว คือ สีของตนออนทานตะวัน เปนสีเขียวออน ใหความรูสึกถึงความออนเยาว ออนโยน 
และสีขาว คือ ใหความรูสึกถึงความบริสุทธ์ิ สะอาด สดใส  
 9.3 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยผู วิจัยไดใชเครื ่องมือแบบสัมภาษณเพื ่อสอบถามจากผู ประกอบการ พบวา 
ผูประกอบการเลือกใชบรรจุภัณฑสำเร็จรูปเพ่ือลดตนทุนดานการผลิต และงายตอการผลิตสินคา ซึ่งเปนบรรจุภัณฑในการบรรจุที่
เปนการลดตนทุนในการจัดจำหนาย การบรรจุภัณฑประเภทน้ีเปนการบรรจุที่ใชภาชนะที่สะดวก และประหยัดตอการจัดสง และ
การเก็บรักษาซึ่งเปนสิ่งสำคัญในดานของการจัดจำหนาย (คำนาย อภิปรัชญาสกุล. 2553 : 8)  ทั้งน้ีบรรจุภัณฑที่ใชน้ันไดแก  กลอง
โฟม ขนาด 16.7x 15.7x13 เซนติเมตร ติดฉลากสินคาดานหนากลอง และหลอด pet เสนผานศูนยกลาง 2.9 สูง 14 เซนติเมตร 
ติดฉลากบนฝาหลอด และดานหนาหลอด  
 9.4 ผลการออกแบบฉลากสินคา ผูวิจัยไดออกแบบโดยใชเทคนิคการเลือก หรือสรางองคประกอบตางๆเพ่ือจะไดนำมาใช
ในการจัดวางใหเปนเลยเอาตเสียกอน โดยองคประกอบที่สามารถสรางหรือเลือกใชไดนั้นแบงไดเปน 3 ประเภทใหญๆไดแก 1 ) 
องคประกอบพื้นฐานทางดานการออกแบบ 2) องคประกอบที่เปนตัวอักษร 3) องคประกอบที่เปนภาพและองคประกอบอื่นๆ 
องคประกอบเหลาน้ีเปรียบเหมือนภาพตอตัวเล็กๆ ซึ่งแตละตัวอาจจะมีหรือไมมีความหมายอะไรในตัวเองแตเมื่อนำมาตอกันตาม
หลักการออกแบบแลวจะออกมาเปนภาพใหญท่ีมีความหมายและสื่อสารความคิดใหมได (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร. 2550 : 61) ทั้งน้ี
สามารถผลการออกแบบฉลากสินคา คือผูวิจัยไดออกแบบใหมีความเรียบงาย โดยใชรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงวงกลม นำมาจัดวาง
ผสมผสานกับตัวอักษร และมีราลระเอียด ไดแก ตราสินคา ขอบงชี้ คุณประโยชน และแหลงผลิต โดยการใชสีในการออกแบบน้ัน 
เราไดแรงบันดาลใจมาจาก Concept ของตัวตราสินคา เพื่อใหผลงานในการออกแบบเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ีฉลากสินคา 
แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก 1) ฉลากสินคา ติดตัวหลอด pet 2 ที่ ไดแก  ดานบนฝาหลอด ขนาด 2.2x2.2 cm และ ดานหนา
หลอด ขนาด 4X4.5 cm (สต๊ิกเกอรกันน้ำ)  2) ฉลากสินคา ติดกลองโฟม 2 ท่ี ไดแก ติดดานหนากลอง ขนาด 29X10 cm และติด
ดานบนกลองโฟม ขนาด 6x6 cm (สต๊ิกเกอรกันน้ำ) 

9.5 ผลการผลิตบรรจุภัณฑตนแบบ และนำไปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน พบวาผลสรุปแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ตามความ
คิดเห็นของผูเชี ่ยวชาญดานการออกแบบ จำนวน 3 ทาน พบวา มีผลคะแนนอยูในระดับเหมาะสมมาก มีคาอยูที่ ( X =3.86, 

S.D.=0.54) 
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10. ขอเสนอแนะ

10.1 สามารถนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนา สรางผลงานจริงเพ่ือทดลองนำไปใชกับสินคาอื่นๆได 
10.2 ควรมีการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑเฉพาะหนวย เพ่ือเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคา  
10.3 ควรศึกษารูปทรงของบรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการออกแบบเพ่ือสรางความแตกตาง 
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การศึกษาเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงสินคากากนํ้าตาลในประเทศไทย  
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงสินคากากนํ้าตาล ในประเทศไทย และ
เปรียบเทียบเสนทางขนสงสินคาของบริษัท กรณีศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจพิจารณาเลือกเสนทางขนสงสินคากากนํ้าตาลจาก
โรงงานตนทางไปยังโรงงานปลายทางที่มีระยะทางสั้นหรือเหมาะสมที่สุด 

การวิจัยครั้งน้ีเก็บรวบขอมูลที่ตั้งของโรงงานผลิตนํ้าตาล จํานวน 58 แหง และโรงงานปลายทางผูใชกากนํ้าตาล 23 แหง
และคลังสาธารณะ 1 แหง และวิเคราะหขอมูลดวยการหาเสนทางที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงเสนทางที่สั้นที่สุดตามเงื่อนไขไมเกิน 
400 กิโลเมตรจากโรงงานตนทางถึงโรงงานปลายทาง โดยใชโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ArcGIS Online) โดย
ผลวิเคราะหแสดงผลเรียงลําดับโรงงานปลายทางท่ีมีระยะทางใกลไปจนถึงไกลที่สุดของโรงงานตนทางแตละแหง จากน้ันนําผล
จัดลําดับมาเปรียบเทียบกับเสนทางของบริษัท กรณีศึกษา ที่ใชขนสงสินคากากนํ้าตาลในปจจุบัน พบวา บริษัทกรณีศึกษาเลือก
เสนทางที่เหมาะสม ในการสงมอบสินคากากนํ้าตาลจากโรงงานตนทาง นํ้าตาลพิษณุโลก และ ประจวบอุตสาหกรรม แตโรงงานตน
ทางอีก 5 แหงเลือกเสนทางยังไมเหมาะสม คือโรงงานตนทาง ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม นํ้าตาลระยอง จ.ชลบุรี นํ้าตาลครบุรี และ
มิตรเกษตรอุทัยธานี   

คําสําคัญ: เสนทางที่เหมาะสม, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร, การตัดสินใจ 
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Finding suitable paths to delivery molasses cargoes in Thailand 
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Abstract 

This research aims to study suitable routes for the transportation of molasses in Thailand for making a 

decision of considering the transport route of molasses from the origin factory to the destination factory at a 

certain distance for shortest and most suitable paths. 
This research collects the locations of 58 sugar factories and 23 molasses end-users and including one 

public warehouse. The method applied the secondary data to find the minimize distance routes by considering 

distance within 400 km. The analysis is using Geographic Information System.  The analysis results show the 

ranking of the destination factories from the nearest to the furthest distance of each origin factory .  Therefore, 

this ranking is a model to compare with the current route of the company .   After comparing, the current 

molasses transportation found mostly the company chose the appropriate route from the origin factory as 

Phitsanulok Sugar and Prachuap Industry. However, the other five origin factories chose not suitable route such 

as Thai Rungruang Sugar Industry, Rayong sugar, Khonburi Sugar and Mitr Kasetr. 

Keywords: suitable paths, GIS, Geographic Information Systems, Decision Making 

1. บทนํา
การวิจัยน้ี ศึกษาเสนทางการขนสงกากนํ้าตาล ของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจดานซ้ือมาขายของสินคา

กากนํ้าตาล โดยมีคูคาทางธุรกิจเปนโรงงานผลิตกากนํ้าตาลและโรงงานปลายทางผูใชกากนํ้าตาลทั่วประเทศ  สําหรับสินคา
กากนํ้าตาลน้ันคือผลผลิตที่ไดหลังจากการผลิตนํ้าตาล สามารถใชเปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ตางๆ เชน สุราและแอลกอฮอล อาหารสัตว ผงชูรส และสามารถนําไปใชประโยชนในดานการผลิตเอทานอล เพื่อใชเปนพลังงาน
ทางเลือก จึงสงผลใหปริมาณความตองการกากนํ้าตาลในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดานรถขนสงที่ใชสําหรับบรรทุกกากนํ้าตาลเปนรถ
แทงค ลักษณะคลายรถบรรทุกนํ้ามัน แตการบรรทุกกากนํ้าตาลจะตองเปนรถสําหรับการบรรทุกกากนํ้าตาลเทาน้ัน โดยปริมาณ
ผลิตกากนํ้าตาลจะขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตนํ้าตาล ซ่ึงในแตละปการผลิตจะมีปริมาณกากนํ้าตาลไมเทากัน จึงสงผลใหปริมาณและ
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ราคาการซ้ือขายกากนํ้าตาลในแตละปแตกตางกัน ดานการจัดเก็บกากนํ้าตาลของโรงงานจะเก็บในแทงคขนาดใหญ หากในปการ
ผลิตที่มีปริมาณกากนํ้าตาลมากเกินความจุของแทงค โรงงานผลิตจะตองเรงระบายกากนํ้าตาลออกจากแทงค จึงมักจะระบุชวงรับ
มอบของสัญญาซ้ือขายในชวงฤดูหีบออย  

ปจจุบันธุรกิจคาขายกากนํ้าตาล นอกจากโรงงานผูผลิตจะเปนผูขายโดยตรงแลว ยังมีการซ้ือขายผานตัวกลางหรือผู
ประกอบธุรกิจดานซ้ือมาขายไป ที่ตองการกําไรสวนตางจากราคากากนํ้าตาลหรือคาขนสงในกรณีตองสงมอบใหลูกคาที่โรงงาน
ปลายทาง ดังน้ันหากสามารถบริหารจัดการเสนทางการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ จะทําใหทราบระยะทางและสามารถประเมิน
ราคาขนสง สําหรับนําไปคิดเปนตนทุนของสินคากากนํ้าตาลได ทําใหผูขายสามารถตัดสินใจและคํานวณราคาซ้ือขายไดอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและเพิ่มกําไรจากการขายสินคากากนํ้าตาลได งานวิจัยน้ีจึงนําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร(Geographic Information Systems : GIS) เขามาประยุกตใชในการศึกษาเสนทางและชวยตัดสินใจในการเลือกขนสง
สินคากากนํ้าตาลจากโรงงานตนทางไปยังโรงงานปลายทางในประเทศไทย เพื่อใหมีระยะทางสั้นหรือเหมาะสมที่สุด 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเสนทางในการขนสงสินคากากนํ้าตาลจากโรงงานตนทางไปยังโรงงานปลายทาง ในประเทศไทย และ

เปรียบเทียบกับเสนทางขนสงสินคาของบริษัท กรณีศึกษา 

3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
3.1 การวิเคราะหโครงขาย (Network analysis) 

ระบบ Network Analysis มีเปาหมายหลักเพื่อนํามาประยุกตใชในขบวนการการเคลื่อนที่ของส่ิงที่มีการเคลื่อนยายผาน
เสนทางที่ตอเชื่อมเปนเครือขายทาง ถนน ทอ หรือเสนสายตางๆ เชน การจราจรและการขนสง การกระจายสินคาและบริการ เปน
ตน ซ่ึงมี Functions หลักคือ การวิเคราะหเสนทางที่เหมาะสมจากจุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึง ไมวาจะเปนการวิเคราะหเสนทางที่สั้นที่สุด 
เสนทางที่ใชเวลาเดินทางนอยที่สุด เสนทางที่ที่มีคาใชจายในการขนสงนอยที่สุด หรืออ่ืนๆ โดยการวิเคราะหเสนทางที่เหมาะสมจาก
จุดหน่ึงไปยังจุดหน่ึงจะมีชั้นขอมูลพื้นฐาน คือ Network layer ประกอบดวย ชั้นขอมูลถนนและชั้นขอมูลขอกําหนดการเลี้ยว และ 
Features ประกอบดวย เสนทาง (Street) และจุดตอเชื่อม (Junction) ซ่ึงตองนําเขาขอมูลคุณสมบัติ ขอบังคับการเดินทาง และ
ขอกําหนดการเลี้ยวในเสนทางแตละเสน เพ่ือเปนฐานขอมูลกอนการวิเคราะหการเคลื่อนที่ เชน ขอมูลชื่อถนน ระยะทาง ระยะเวลา
ในการเดินทาง ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง ขอจํากัดของเสนทาง  ประเภทของเสนทาง (ทางลาดยาง ทางลูกรัง) ระดับช้ันของ
เสนทาง (ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ถนนสายหลัก สายรอง) เปนตน (อณุศร พุมพวง, 2561) 

3.2 รูปแบบอัลกอริทึมของ การวิเคราะหโครงขาย 

การหาเสนทางที่สั้นที่สุดนิยมใชอัลกอริทึมพื้นฐานเดียวกัน คือ อัลกอริทึมของไดกสตรา (Dijkstra’s algorithm) โดย
นําไปเปล่ียนแปลงขอมูลใหตรงกับความความตองการมากที่สุด หรือ ใสคาถวงนํ้าหนักที่ครบถวนและเหมาะสมจึงจะทําใ หการ
คํานวณมีประสิทธิภาพมากข้ึน (อเสข ขันธวิชัย, 2558) หลักการคิดพื้นฐานดวยขั้นตอนวิธี (algorithm) ของ Dijkstra (1959) คือ 
ใชจุดตอ (nodes) และเสน (arcs) แทนถนนที่เชื่อมตอกัน กําหนดระยะทางระหวางจุดเปนตัวเลขลงไปในกราฟ เรียกกราฟดังกลาว
วา กราฟที่กําหนดนํ้าหนัก (weighted graph) มีคาเปนจํานวนจริงที่ไมเปนลบ (พีระวัฒน แกลววิการณ และสุเพชร จิรขจรกุล , 

2557) จากสูตร โครงขาย G = ( V , E ) เม่ือ V (G) คือ เซตของจุดตอ (nodes) , E (G) คือ เซตของเสน (arcs) และ  ใชแทน
ความยาวของเสน  ซ่ึงจะใชกับกราฟไมขาดตอนท่ีระบุทิศทาง โดยที่นํ้าหนักของทุกเสนจะตองมีคาไมนอยกวา 0 คือ 
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w(u,v) > 0 ทุกๆ    (G) ดังน้ันกําหนดให S เปนเซตของจุดยอด โดยมีคาเริ่มตนเปนเซตวาง  เปนคาของระยะทาง
จากจุดเริ่มตน ถึงจุดยอด V , Q เปนเซตของจุดยอด (Vertex) ที่ยังไมเขาวนซํ้า (Loop) โดยมีคาเริ่มตนเปน V (G) การเลือกจุด u 

ที่จะเขาวนซํ้า จะเลือกจากจุดที่อยูใน Q ซ่ึงมีคา  ต่ําที่สุด เม่ือเลือกแลวจะลบจุดน้ีออกจาก Q และนําไปใสใน S แทน ตรวจสอบ
ทุกจุด v ที่มีเสน u ไปถึงจุด v วา ถา > +w (u,v) แลวจะตองเปลี่ยน = +w (u,v) และแกตัวช้ีวาจุดยอด V ตองมาจาก
จุด u วนซํ้าจนกระท่ัง Q เปนเซตวาง จะไดเสนทางที่สั้นที่สุด ตามตองการ (วลักษกมล คงยัง และ เสกสรร สุธรรมานนท, 2555) 

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เกลากัลยา ศิลาจันทร และ สมเกียรติ ชอเสมือน (2562) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบชําระคาบริการระหวางเสนทางเดิน

รถโดยสารประจําทางดวยการระบุตําแหนงพิกัดของผูใชบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิ เขามาใชกําหนดเสนทางและคํานวณ
ระยะทางของแตละสถานี เพื่อนํามาใชคิดคาบริการตามอัตราคาโดยสาร โดยระบบสามารถจัดเก็บขอมูลการใหบริการและออกบัตร
ใหแกผูใชบริการไดจากการกําหนดสถานีตนทางอัตโนมัติและเลือกสถานีปลายทาง ซ่ึงระบบสามารถระบุตําแหนงของรถโดยสารที่
กําลังใหบริการไดดวย ผลการวิจัยพบวา ระบบสามารถใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็วและการประเมินและสอบถามความ
คิดเห็นของผูใชบริการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

พีระวัฒน แกลววิการณ และสุเพชร จิรขจรกุล (2557) วิเคราะหพื้นที่การใหบริการศูนยการแพทยฉุกเฉิน จังหวัดเลย 
เพื่อวิเคราะหขอบเขตพื้นที่การใหบริการจากศูนยการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือ
สถานีอนามัย พิจารณาความสูงของพื้นผิวจากแบบจําลองความสูงและความลาดชัน ซ่ึงกําหนดเวลาการเขาถึงบริการภายใน 10 
นาที ซ่ึงผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาการใหบริการหรือเพิ่มสถานพยาบาลเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้ งจังหวัด
เลย และเปนประโยชนในการใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง 

Abdullah E. Akay Michael G. Wing Fatih Sivrikaya and Dursun Sakar (2011) ได ในการพิจารณาเสนทางที่สั้น
และปลอดภัยที่สุดเพื่อดับไฟปา:กรณีศึกษา ในเขตเมดิเตอรเรเนียนของตุรกี ผูวิจัยเลือกใชระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร มาพัฒนาเพื่อชวยใหกําหนดเสนทางจากสํานักงานดับเพลิงไปยังพื้นที่ดับเพลิง ในการวิเคราะหน้ี เสนทางท่ี
เหมาะสมอาจไมใชเสนทางที่ดีที่สุด แตหาเสนทางที่เร็วที่สุด ปลอดภัยและเปนไปไดมากที่สุด ผลการศึกษาพบวาค วรจัดตั้ง
สํานักงานดับเพลิงแหงใหมในภูมิภาคเพื่อใหเพียงพอการตอบสนองตอการดับเพลิงในพื้นที่ปาทั้งหมด นอกจากน้ีตองเรงสรางถนน
เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาใกลพื้นที่ดับเพลิงมากที่สุด 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ขั้นตอนการศึกษางานวิจัย 

ผูวิจัยตองการศึกษาถึงปญหาของบริษัทกรณีศึกษา เรื่องระยะทางการสงมอบกากนํ้าตาล จากโรงงานผูผลิตถึงโรงงานผูใช
กากนํ้าตาล จึงดําเนินการคนหาขอมูลโรงงานผูผลิตกากนํ้าตาลจากบริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด เปนจํานวน 58 แหงในฤดูการ
ผลิตป 2562/2563 และเก็บรวบรวมขอมูลโรงงานผูใชกากนํ้าตาลและคลังสาธารณะจากขอมูลคูคาของบริษัทกรณีศึกษา เปน
จํานวน 24 แหง แบงเปนโรงงานผูใชกากนํ้าตาลจํานวน 23 แหงและคลังสาธารณะ จํานวน 1 แหง จากน้ันนําขอมูลพิกัดโรงงานทุก
แหงเขาวิเคราะหผลเพื่อหาระยะทางผานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS Online โดยใชเงื่อนไขการวิเคราะหตาม
นโยบายของบริษัทคือ โรงงานปลายทางมีระยะทางหางจากโรงงานตนทางไมเกิน 400 กิโลเมตร  เม่ือไดขอมูลผลลัพธจึงนํามา
เปรียบเทียบกับเสนทางที่บริษัทกรณีศึกษาใชในชวงเวลาเก็บขอมูล และทําการสรุปผลการวิจัย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกเสนทางขนสงสินคากากนํ้าตาล  
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ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการศึกษางานวิจัย 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2.1 ขอมูลสําหรับวิเคราะหระยะทาง 
เก็บรวบรวมขอมูลโรงงานผูผลิตกากนํ้าตาลในฤดูการผลิตป 2562/2563 จากบริษัท ไทยชูการ มิลเลอร จํากัด เปน

จํานวน 58 แหง และเก็บรวบรวมขอมูลโรงงานผูใชกากนํ้าตาลและคลังสาธารณะจากขอมูลคูคาของบริษัทกรณีศึกษาจํานวน 24 
แหง แบงเปนโรงงานผูใชกากนํ้าตาลจํานวน 23 แหงและคลังสาธารณะ จํานวน 1 แหง 

4.2.2 ขอมูลสําหรับเปรียบเทียบเสนทางการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 
ใชขอมูลโรงงานตนทางและโรงงานปลายทางท่ีมีการซ้ือขายกากนํ้าตาลกับบริษัทกรณีศึกษา ในชวงเวลาเก็บขอมูล 

แบงเปนโรงงานตนทางจํานวน 7 แหงคิดเปนรอยละ 12.06 ของโรงงานทั่วประเทศ และโรงงานปลายทางจํานวน 5 แหง คิดเปน
รอยละ 21.73 โรงงานปลายทางที่ใชศึกษา  

5. ผลการวิจัย
5.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลโรงงานตนทาง และโรงงานปลายทาง 
ผูวิจัยใช google map ในการเก็บขอมูลละติจูดและลองติจูดที่ตั้งโรงงานตนทางและโรงงานปลายทาง จากน้ันนําขอมูลละติจูด

และลองติจูดของโรงงานตนทางและโรงงานปลายทั้งหมดเขาระบบโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จึงไดผลลัพธตําแหนงที่ตั้ง
ของโรงงานดังภาพตอไปน้ี 

ภาพท่ี 2 ตําแหนงที่ตั้งของโรงงานตนทางและโรงงานปลายทาง 
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  ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงที่ตั้งของโรงงานตนทาง โดยใชสัญลักษณ   แทนตําแหนงของโรงงานตนทางจํานวน 58 
โรงงาน และใชสัญลักษณ   แทนตําแหนงโรงงานปลายทางและคลังสาธารณะจํานวน 24 โรงงาน 

5.2 วิเคราะหระยะทางตามเง่ือนไขนโยบายของบริษัทกรณีศึกษา 
ผูวิจัยนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ที่ใชอัลกอริทึมของไดกสตรา วิเคราะหระยะทางโดยใชที่ตั้งของโรงงานตนทาง

ทั้งหมด 58 แหง เปนจุดเริ่มตน และคนหาโรงงานปลายทางที่มีระยะทางไมเกิน 400 กิโลเมตรจากโรงงานตนทางแตละแหง และ
เลือกใชระยะทางสําหรับรถบรรทุก ซ่ึงจากผลวิเคราะหทําใหสามารถทราบวา โรงงานตนทางแตละแหงมีโรงงานปลายทางใดบางที่
มีระยะทางตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด ทําใหสามารถทราบระยะทางระหวางโรงงานตนทางกับโรงงานปลายทาง ซ่ึงผลการวิเคราะห
ไดเรียงลําดับโรงงานปลายทางของแตละโรงงานตนทางไวแลว ซ่ึงสามารถนําลําดับดังกลาวไปใชในการตัดสินใจเลือกเสนทางสง
มอบสินคากากนํ้าตาลตอไปได 

5.3 เปรียบเทียบเสนทางการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 
ในการเปรียบเทียบเสนทางการขนสงสินคาจะเปรียบเทียบจากเสนทางที่โรงงานมีการสงมอบสินคากากนํ้าตาลไปยัง

โรงงานปลายทาง ในชวงการเก็บขอมูลเทาน้ัน ดังน้ันชวงการศึกษาวิจัยน้ีจะสามารถเปรียบเทียบ โรงงานตนทางจํานวน 7 แหงและ
โรงงานปลายทาง 5 แหง สวนการจัดลําดับของโรงงานอ่ืนๆ จะสามารถใชในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจไดเม่ือมีคําสั่งซ้ือ 
ผูวิจัยนําผลวิเคราะหระยะทางจากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซ่ึงเรียงลําดับจากโรงงานปลายทางที่มีระยะทางใกลกับ
โรงงานตนทางมากที่สุดไปจนถึงโรงงานปลายทางที่อยูไกลที่สุดมาใชเปรียบเทียบกับเสนทางการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 
ซ่ึงในกรณีที่โรงงานปลายทางมีระยะทางหางจากโรงงานตนทางเกินกวา 400 กิโลเมตรจะไมตรงตามเงื่อนไข โรงงานปลายทางน้ัน
จะไมถูกจัดลําดับ และผลการจัดลําดับแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการจัดลําดับโรงงานปลายทางตามระยะทาง 
   โรงงานปลายทาง 

โรงงานตนทาง        

ไทย อะโกร 
เอ็นเนอรยี่ 

องคการสุรา 
เคเอสแอล กรีน 
อินโนเวชั่น สาขา

บอพลอย 

ไทย ซาน 
มิเกล ลิเคอร 

อาวไทยคลังสินคา 

นํ้าตาลพิษณุโลก 1 4 2 3 ไมตรงเงื่อนไข 

ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม 1 2 3 4 5 

มิตรเกษตรอุทัยธานี 1 4 2 3 5 

ประจวบอุตสาหกรรม 3 4 2 1 5 

อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี 4 3 2 1 5 

นํ้าตาลระยอง จ.ชลบุรี ไมตรงเงื่อนไข 1 4 3 2 

นํ้าตาลครบุรี 3 1 5 4 2 

เม่ือทราบผลจัดลําดับจากตารางที่ 1 จึงนําลําดับดังกลาวมาใชเปรียบเทียบในการเลือกเสนทางในการสงมอบขนสงสินคา
กากนํ้าตาลของบริษัทกรณีศึกษา โดยเครื่องหมายถูก หมายความวาบริษัท กรณีศึกษาเลือกใชสงมอบกากนํ้าตาล และเครื่องหมาย
ผิด หมายความวาบริษัท กรณีศึกษา ไมไดเลือกใชสงมอบกากนํ้าตาล สรุปผลการเปรียบเทียบไดตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบเสนทางของบริษัทกรณีศึกษา 
    โรงงานปลายทาง 

โรงงานตนทาง        
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ลําดับที่ 4 ลําดับที่ 5 ผลเปรียบเทียบ 

นํ้าตาลพิษณุโลก      เหมาะสม 

ประจวบอุตสาหกรรม      เหมาะสม 

ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม      ไมเหมาะสม 

นํ้าตาลระยอง จ.ชลบุรี      ไมเหมาะสม 

นํ้าตาลครบุรี      ไมเหมาะสม 

มิตรเกษตรอุทัยธานี      ไมเหมาะสม 

อุตสาหกรรมนํ้าตาลปราณบุรี      ไมเหมาะสม 

บริษัท กรณีศึกษาเลือกเสนทางที่เหมาะสม ในการสงมอบสินคากากนํ้าตาลจากโรงงานตนทาง นํ้าตาลพิษณุโลก และ 
ประจวบอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีการสงมอบใหโรงงานปลายทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดในลําดับที่ 1 และ 2 แตโรงงานตนทางอีก 5 
แหงเลือกเสนทางยังไมเหมาะสม คือโรงงานตนทาง ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม นํ้าตาลระยอง จ.ชลบุรี นํ้าตาลครบุรี และมิตรเกษตร
อุทัยธานี เน่ืองจากไมไดเลือกเสนทางสงมอบใหโรงงานปลายทางในลําดับที่ 2 และสงมอบในโรงงานปลายทางลําดับถัดไป ซ่ึงระยะ
ทางไกลมากขึ้น และโรงงานตนทางอุตสาหกรรมปราณบุรี เลือกสงมอบใหลําดับที่ 2 สงผลใหเสนทางน้ีไมไดสงมอบในระยะทางท่ี
สั้นที่สุด 

6. บทสรุป
จากการผลการศึกษาไดแสดงขอมูลระยะทางและลําดับโรงงานปลายทางที่อยูในเงื่อนไขระยะทางไมเกิน 400 กิโลเมตร 

จากโรงงานตนทางแตละแหง และแสดงผลการเปรียบเทียบการเลือกเสนทางสงมอบสินคากากนํ้าตาลของบริษัทกรณีศึกษา พบวา
การเลือกใชเสนทางขนสงสินคากากนํ้าตาลจากโรงงานตนทางทั้ง 7 แหง มีการใชเสนทางเหมาะสมจํานวน 2 แหง และยังไม
เหมาะสมจํานวน 5 แหงเน่ืองจากมีบางเสนทางที่ระยะทางสั้นกวาแตไมมีการสงมอบกากนํ้าตาล  

7. อภิปรายผล
งานวิจัยน้ีสามารถใชเปนคูมือเพ่ือชวยในการตัดสินใจเลือกเสนทางขนสงสินคากากนํ้าตาลไปยังโรงงานปลายใหมี

ระยะทางที่สั้นท่ีสุดหรือเหมาะสมที่สุด สามารถใชในการวางแผนและเปนแนวทางการปรับปรุงเลือกเสนทางขนสงสินคากากนํ้าตาล
จากโรงงานตนทางไปยังโรงงานปลายทางในประเทศไทย ซ่ึงการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเขามาวิเคราะหพื้นที่ขอบเขต
ดานการใหบริการ สอดคลองกับ (เกลากัลยา ศิลาจันทร และ สมเกียรติ ชอเสมือน, 2562) ในการใชกําหนดเสนทางและคํานวณ
ระยะทาง เพื่อใชคิดคาบริการ ซ่ึงระบบสามารถใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทั้งยังสอดคลองกับ (พีระวัฒน แกลววิการณ 
และสุเพชร จิรขจรกุล, 2557) ในการเพิ่มพื้นที่หรือเลือกพื้นที่ใหบริการใหครอบคลุม และเปนประโยชนในการใหบริการไดอยาง
ทั่วถึง ดานขอบเขตดานการเลือกเสนทางสอดคลองกับ (Abdullah E. Akay Michael G. Wing Fatih Sivrikaya and Dursun 

Sakar, 2011) ในการพิจารณากําหนดเสนทางท่ีเหมาะสม เสนทางที่สั้นและปลอดภัย ซ่ึงเสนทางที่ปลอดภัยจะทําใหขนสงสินคาได
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและปลอดภัย สงผลใหบริษัทไมเสียโอกาสในการขาย และไมเสื่อมเสียชื่อเสียง 
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8. ขอเสนอแนะ
งานวิจัยน้ีไมไดวิเคราะหคาขนสงแตละเสนทาง ถึงแมระยะทางสั้น แตบริษัทขนสงไมสามารถใหบริการได เน่ืองจากไมมี

ความคุมคาตอเที่ยว ทําใหราคาคาขนสงอาจสูงข้ึน หรือในบางครั้งหากระยะทางไกลแตตองการขนสงสินคาในปริมาณท่ีมาก ก็
สามารถตอรองราคาคาขนสงใหลดนอยลงได ทั้งน้ีการเลือกเสนทางควรประสานงานกับผูใหบริการขนสง เพื่ อใหทราบราคาคา
ขนสงที่ถูกตองและจํานวนรถที่ตองการใช เน่ืองจากในชวงเวลาเรงดวนและรถขนสงมีจํากัด อาจจะทําใหสูญเสียโอกาสในการขนสง
ได 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตาม
เพศ  และระดับชั้ น  กลุมตัวอย างที่ ใช ในการวิจัยครั้ ง น้ี  คือ  นักเ รียนโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐม
ในปการศึกษา 1/2563 จํานวน 257 คน เครื่องมือที่ใชการวิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนสวนใหญ              
อานหนังสือ 1-3 วันตอสัปดาห มีระยะเวลาการอานประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง จํานวน 1-2 เลมตอสัปดาห ชอบอานหนังสือ             
กอนนอน ชอบอานหนังสือท่ีบาน และชอบอานหนังสือเลม สวนใหญอานคูมือเตรียมสอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาตนเอง
2) นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง  โดยดานที่ มี ปญหามากท่ีสุดคือ ดานหองสมุดและ
สถาบันการศึกษา เน่ืองจากขาดการกระตุนใหมีนิสัยรักการอาน เชน ไมมีกิจกรรมสงเสริมการอาน และ 3) นักเรียนท่ีมีเพศและ
ระดับชั้นตางกันมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ: พฤติกรรม การอานหนังสือ ปญหาการอานหนังสือ 
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Abstract 

The objectives of this research were to: 1) reading behavior and reading problems of students at The 
Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University; and 2) comparing of reading problems of 
students at The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University divided by gender and grade 
level. The samples were 257 students at The Demonstration School of Nakhon Pathom Rajabhat University in 
the academic year 1/2020. The research instrument was questionnaires. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. The results of this research showed 
that: 1) Most students read 1-3 days a week. The reading duration is approximately 30 minutes-1 hour, 1-2 
books per week. They like to read before going to bed, like to read at home and like to read the printed 
books. Most of them read the exam preparation guide in order to increase knowledge and develop oneself. 2) 
The students had overall reading problems at a moderate level. With the most problems are in the field of 
libraries and educational institutions. Due to the lack of reading habit encouragement, there are no reading 
activities promotions, and 3) The students of different genders and grades had no overall reading problems.  

Keywords: behavior, reading, reading problems 

1. บทนํา
  ประเทศไทยใหความสําคัญกับการสงเสริมการอานและการเรียนรูมาเปนระยะเวลานาน มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดกิจกรรมเก่ียวกับหนังสือและการรณรงคสงเสริมการอาน รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายดานการอานอยางตอเน่ื อง                
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมการอานและการเรียนรู                
อยางเปนรูปธรรม และเม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหการสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดให
วันที่ 2 เมษายนของทุกปเปนวันรักการอาน และใหป 2552-2561 เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ รวมทั้งมีการตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนกรุงเทพมหานครไดรับเลือกเปนเมืองหนังสือโลก
ในป 2556 จากองคการยูเนสโก (UNESCO) รวมกับสมาพันธผูจัดพิมพนานาชาติ สมาพันธผูจัดจําหนายหนังสือนานาชาติ และ
องคกรที่เก่ียวของ เน่ืองจากการอานทําใหผูอานมีความรอบรู เปนการเพ่ิมพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางา น             
สามารถเรียนรู ไดตลอดชี วิต  นับเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ สํ าคัญที่จะสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรง 
และจากการสํารวจการอานหนังสือของคนไทยโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2561 พบวา ผูอานหนังสือที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 
มีอัตราการอานเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 77.70 ในป 2558 เปนรอยละ 78.80 ในป 2561 โดยกลุมเยาวชน (15-24 ป) มีอัตรา
การอานสูงสุดรอยละ 92.90 เพ่ิมขึ้นจากป 2558 ที่มีอัตราการอานรอยละ 89.60 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, กองสถิติสังคม, 2563) 
สวนคนที่ไมอานมีประมาณรอยละ 21.20 โดยเหตุผลที่ไมอานเพราะไมชอบหรือไมสนใจอาน คิดเปนรอยละ 25.20 เม่ือจําแนก
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ตามกลุมอายุพบวา กลุมวัยรุนหรือเยาวชน  อายุ 15-24 ป มีสัดสวนไมชอบหรือไมสนใจอานสูงมากคือ รอยละ 34.90
น่ันหมายความวากิจกรรมสงเสริมการอาน และการปลูกฝงนิสัยรักการอานยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร (สํานักงานอุทยาน
การเรียนรู, 2562) นอกจากน้ี จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการอานหนังสือของเด็กและเยาวชนไทย พบวา มีการอาน
หนังสือโดยเฉล่ีย 1-2 ชั่วโมงตอวัน และเฉล่ีย 2 วันตอสัปดาห (ธีรยุทธ รอสูงเนิน, 2557) จํานวนหนังสือที่อานในหน่ึงสัปดาห
ประมาณ 1-2 เลม (นภา ม่ิงนัน, 2556) ชอบอานหนังสือท่ีบานมากที่สุด (โชติมา วัฒนะ, 2561; นภา ม่ิงนัน, 2556; รัชฎาพร               
ธิราวรรณ, 2555) โดยอานเพื่อความบันเทิง (สมหญิง มงคลธง, 2558; อภิชาติ สุขประเสริฐ, 2555) มีปญหาในการอานหนังสือคือ 
ไมมีเวลาอานเพราะมีการบานจากการเรียนมาก (โชติมา วัฒนะ , 2561) ไมสนใจการอาน ไมเห็นความสําคัญของการอาน (อนันต 
เฮงสุวรรณ, 2555) 
  จากผลการสํารวจการอานหนังสือ และผลการวิจัยเก่ียวกับการอานของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนน้ัน พบวา               
มีบางสวนท่ีไมชอบหรือไมสนใจการอาน รวมทั้งมีปญหาทั้งเรื่องการเรียน และการใชชีวิตประจําวันทําใหเปนอุปสรรคตอการอาน
หนังสือ และส่ือความรูตาง ๆ ซ่ึงเด็กและเยาวชนเปนวัยที่พรอมที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ในชีวิต จึงสมควรสงเสริมใหเรียนรูในสิ่งที่ดี 
เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในทุก ๆ ดาน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอานหนังสือของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงอยูในชวงวัยเด็กและเยาวชนที่จะพัฒนาศักยภาพไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ผลการวิจัยจะทําใหทราบถงึพฤติกรรมและปญหาการอานหนังสือที่จะเปนแนวทางในการสงเสริมการอาน
สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชวยสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหกับประเทศชาติ รวมทั้ง เปน
การสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  2.2 เพื่อเปรียบเทียบปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จําแนกตามเพศ 
และระดับชั้น 

3. สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนที่มีเพศ และระดับชั้นตางกัน มีปญหาการอานหนังสือแตกตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรไดแก นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในปการศึกษา 1/2563 จํานวน 717 คน 

(ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) กลุมตัวอยางกําหนดโดยใชสูตรของ Yamane (1973) มีความคลาดเคลื่อนใน               
ระดับ ±5% ภายใตความเช่ือม่ัน 95% ซ่ึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 257 คน และตัวแปรท่ีศึกษาไดแก ตัวแปรอิสระคือ เพศ และ
ระดับชั้น ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมและปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม  ดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 

พฤติกรรมการอานหนังสือ ไดแก ความถ่ีในการอานหนังสือ ระยะเวลาในการอานหนังสือ จํานวนเลมที่อานตอสัปดาห ชวงเวลา            
ที่ชอบอานหนังสือ สถานที่อานหนังสือ รูปแบบหนังสือที่ชอบอานมากท่ีสุด เน้ือหาสาระของหนังสือที่อาน และเหตุผลที่อาน
หนังสือ ตอนที่ 3 ปญหาการอานหนังสือ ไดแก ดานความเขาใจ ดานความพรอมในการอาน ดานทัศนคติ ดานส่ือการอาน และ
ดานหองสมุดและสถาบันการศึกษา และตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการอานหนังสือ 
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4.3 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ศึกษาความรูพื้ นฐานทั่ วไป  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี ที่ เ ก่ียวของกับพฤติกรรมการอานหนังสือ นํามา

สรางแบบสอบถามพฤติกรรมการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นําแบบสอบถามให              
อาจารยที่ปรึกษาตรวจ ปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมอีกครั้ง แลวจึงนําแบบสอบถาม
ไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อม่ันโดยทดลองเก็บขอมูลกับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน จํานวน 30 คน หลังจากน้ันนําแบบสอบถามไปทดสอบ
เพื่อหาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา ( -coefficient) ของ Cronbach (1974) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 ทําให
พบขอบกพรองของแบบสอบถามและไดนํามาปรับปรุงแกไขจนไดแบบสอบถามท่ีสมบูรณ แลวจึงนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจํานวน 257 ฉบับ ไปขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผูวิจัยอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงคของแบบสอบถาม วิธีการเก็บขอมูล 
และรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาทั้งหมด 257 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
มาตรวจดูความสมบูรณในแตละขอ และนับจํานวนแบบสอบถามใหครบตามจํานวนท่ีตองการ แลวผูวิจัยไดนําขอมูลในแบบสอบถาม
ไปวิเคราะหทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก 

เพศ และระดับชั้น วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ ตอนที่ 2 พฤติกรรมการอานหนังสือ ไดแก ความถ่ีในการ
อานหนังสือ ระยะเวลาในการอานหนังสือ จํานวนเลมที่อานตอสัปดาห ชวงเวลาที่ชอบอานหนังสือ สถานท่ีอานหนังสือ รูปแบบ
หนังสือท่ีชอบอานมากท่ีสุด เน้ือหาสาระของหนังสือที่อาน และเหตุผลที่อานหนังสือ  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหา             
คารอยละ ตอนที่ 3 ปญหาการอานหนังสือ ไดแก ดานความเขาใจ ดานความพรอมในการอาน ดานทัศนคติ ดานสื่อการอาน และ
ดานหองสมุดและสถาบันการศึกษา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และตอนที่ 4 
เปรียบเทียบปญหาการอานหนังสือ ตามเพศ ดวยวิธีการทดสอบที (t-test) และตามระดับชั้น ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) และทดสอบรายคู เม่ือพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยวิธีการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ LSD 

5. สรุปผลการวิจัย
  ขอมูลทั่วไปของนักเรียน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาเพศชาย กําลังศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

5.1 พฤติกรรมการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 นักเรียนสวนใหญอานหนังสือ 1-3 วันตอสัปดาห รองลงมาอานทุกวัน ใชเวลาประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง รองลงมา 

ประมาณ 1.01-2 ชั่วโมง อาน 1-2 เลมตอสัปดาห รองลงมาคือ 3-4 เลมตอสัปดาห ชอบอานกอนนอน รองลงมาอานหลังเลิกเรียน 
ชอบอานท่ีบาน รองลงมาอานที่รานกาแฟ ชอบอานหนังสือเลม รองลงมาอานผานแอปพลิเคชัน สวนใหญอานคูมือเตรียมสอบ 
รองลงมาอานนวนิยาย/เรื่องสั้น และมีเหตุผลที่อานเพื่อเพิ่มพูนความรู พัฒนาตนเอง รองลงมาเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บันเทิง 

5.2 ปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาปญหาเปนรายดานพบวา ดานที่มี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานหองสมุดและสถาบันการศึกษา รองลงมาคือ ดานความพรอมในการอาน ดานสื่อการอาน ดานทัศนคติ และ
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานความเขาใจ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาตามแตละดาน สามารถสรุปไดดังน้ี 1) ดานความเขาใจ 
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พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีพื้นฐานความรูในเรื่องท่ีอาน
ไมเพียงพอทําใหไมเขาใจเน้ือหาหรือคําศัพทตาง ๆ รองลงมาคือ ไมสามารถแปลเน้ือหาจากภาษาตางประเทศได 2) ดานความ
พรอมในการอาน พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ไมมีเวลาอาน
เพราะมีภารกิจอ่ืน ๆ เชน ทํางานหารายไดพิเศษ มีการบานจากการเรียนมาก รองลงมาคือ ไมสามารถคนควาหาหนังสือและสื่อ
การอานไดทุกเวลา 3) ดานทัศนคติ พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
มักเกิดความเบื่อหนายและเกียจครานหากตองอานหนังสือ รองลงมาคือ ไมสนใจอานหนังสือเพราะใชเวลาในการดูโทรทัศน/เลน
เกม/ใชอินเทอรเน็ต 4) ดานสื่อการอาน พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ รูปลักษณไมดึงดูดใจ เชน หนาปก รูปเลม สีสัน รองลงมาคือ มีราคาแพง และ 5) ดานหองสมุดและสถาบันการศึกษา พบวา 
นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ขาดการกระตุนใหมีนิสัยรักการอาน เชน 
ไมมีกิจกรรมสงเสริมการอาน รองลงมาคือ ไมมีผูแนะนําหนังสือและสื่อการอานใหอานเพิ่มเติม เชน อาจารย บรรณารักษ 

5.3 เปรยีบเทียบปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

นักเรียนที่ มีเพศตางกันมีปญหาการอานหนังสือดานความเขาใจ และดานทัศนคติแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานความพรอมในการอาน ดานสื่อการอาน และดานหองสมุดและสถาบันการศึกษาไมแตกตางกัน สวนนักเรียน
ระดับชั้นตางกันมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผล

6.1 พฤติกรรมการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 นักเรียนสวนใหญมีความถี่ในการอานหนังสือตอสัปดาหละ 1-3 วัน มากที่สุด สอดคลองกับผลการวิจัยของธีรยุทธ 

รอสูงเนิน (2557) ที่พบวาผูเรียนสวนใหญอานหนังสือโดยใชเวลาเฉลี่ย 2 วันตอสัปดาห ดานระยะเวลาในการอาน พบวา นักเรียน
สวนใหญมีระยะเวลาในการอานหนังสือประมาณ 30 นาที-1 ชั่วโมง อาจเปนเพราะนักเรียนอยูในชวงวัยรุนที่มีสิ่งดึงดูดความสนใจ
มากมาย จึงไมสามารถจดจออยูกับส่ิงใดไดนาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (2555) ที่พบวา กิจกรรม
ภายใน 1 วันของผูเรียน ใชเวลาอานหนังสือเฉลี่ย 54.27 นาที ดานจํานวนเลมที่อานตอสัปดาห พบวา นักเรียนสวนใหญมีจํานวน
เลมที่อานตอสัปดาห 1-2 เลม สอดคลองกับผลการวิจัยของนภา ม่ิงนัน (2556) ที่พบวา จํานวนหนังสือที่ผูเรียนอานในหน่ึงสัปดาห
ประมาณ 1-2 เลม ดานชวงเวลาท่ีชอบอานหนังสือมากท่ีสุด พบวา นักเรียนสวนใหญมีชวงเวลาที่ชอบอานหนังสือมากที่สุดคือ 
กอนนอน อาจเปนเพราะชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาท่ีนักเรียนสวนใหญวางจากการทําภารกิจอ่ืน ๆ เชน การเรียน การทําการบาน 
จึงมีเวลาวางสําหรับอานหนังสือ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (2555) ที่พบวา ชวงเวลาที่ผูเรียนใชอาน
หนังสือมากที่สุดคือ หลังจากเวลา 20.00 น. ดานสถานที่ที่ชอบอานหนังสือมากท่ีสุด พบวา นักเรียนสวนใหญมีสถานท่ีที่ชอบอาน
หนังสือมากที่สุดคือ บาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนภา ม่ิงนัน (2556) ที่พบวา บาน/หอพัก เปนสถานที่ที่ผูเรียนชอบอาน
หนังสือมากที่สุด เพราะเปนสถานที่ที่ผูเรียนมีความสะดวกในการอานมากที่สุด รวมถึงเปนพื้นที่สวนตัวจะไมมีใครมารบกวน ทําให
มีสมาธิในการอานหนังสือ ดานเน้ือหาสาระของหนังสือที่อาน พบวา นักเรียนสวนใหญอานหนังสือที่มีเน้ือหาสาระเ ก่ียวกับคูมือ
เตรียมสอบมากที่สุด อาจเปนเพราะในปจจุบันนักเรียนสวนใหญใหความสําคัญกับผลการเรียนและการสอบมาก จึงมีการอาน
หนังสือประเภทน้ีเพื่อประกอบการเรียนและเพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย และดานเหตุผลที่อานหนังสือ พบวา นักเรียน              
สวนใหญมีเหตุผลที่อานหนังสือคือ เพ่ิมพูนความรู พัฒนาตนเอง มากที่สุด เพราะความรูตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูเสมอ 
การอานจึงทําใหทราบเรื่องราวอันเปนความรูหรือเหตุการณบานเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (นฤมล ตันธสุรเศรษฐ, 2555) 

6.2 ปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  1) ดานความเขาใจ 

พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีพื้นฐานความรูในเรื่องท่ีอาน       
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ไมเพียงพอทําใหไมเขาใจเน้ือหาหรือคําศัพทตาง ๆ รองลงมาคือ ไมสามารถแปลเน้ือหาจากภาษาตางประเทศได  ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของเสาวลักษณ  รัตนวิชช (2548) ที่กลาวถึงองคประกอบในการอานเพื่อความเขาใจไววา ผูอานตองมีความรูเดิมของ
สิ่งที่อาน หากมีพื้นฐานความรูเดิมของสิ่งที่อานนอย การอานก็จะยากในทางตรงกันขามหากมีพื้นฐานความรูเดิมหรือประสบการณ
จากส่ิงที่อานมาก ก็จะสามารถเขาใจสิ่งที่อานไดไมยาก และสอดคลองกับความคิดเห็นของผกาศรี เย็นบุตร (2542) ที่กลาววา 
ภาษานับเปนสิ่งสําคัญที่เก่ียวของกับการอานเปนอยางยิ่ง เพราะผูอานตองใชความสามารถทางภาษาเพ่ือใหอานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูอานตองมีการพูดที่ชัดเจน เพราะชวยเรื่องการออกเสียง หรือการแสดงความคิดเห็น มีผูอานตองมีความรูเรื่อง
คําศัพท สํานวน โวหารเพียงพอ ในการอาน มิฉะน้ันจะเกิดปญหาขึ้นได เชน อานไมเขาใจ จับใจความไมถูกตอง  2) ดานความ
พรอมในการอาน พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ไมมีเวลาอาน
เพราะมีภารกิจอ่ืน ๆ เชน ทํางานหารายไดพิเศษ มีการบานจากการเรียนมาก รองลงมาคือ ไมสามารถคนควาหาหนังสือและสื่อ
การอานไดทุกเวลา อาจเปนเพราะนักเรียนกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาท่ีมีภาระงานมากขึ้นจากชั้นประถมศึกษา จึงมีเวลาอาน
หนังสือนอยลง รวมทั้งนักเรียนบางคนยังคงพึ่งพาผูปกครองในเรื่องคาใชจาย จึงไมสามารถใชจายกับเรื่องการอานไดมากเทาที่ควร 
สอดคลองกับผลการวิจัยของโชติมา วัฒนะ (2561) ที่พบวา ผูเรียนสวนใหญมีอุปสรรคในการอานคือ ไม มีเวลาอานเพราะมี
การบานจากการเรียนมาก ซ่ึงการบานจากการเรียนตองใชความละเอียด รอบคอบ ทําใหตองใชเวลาเรียนรูมาก ดังน้ัน               
จึงสงผลใหเปนอุปสรรคดานเวลาในการอานหนังสือ 3) ดานทัศนคติ พบวา นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มักเกิดความเบื่อหนายและเกียจครานหากตองอานหนังสือ รองลงมาคือ ไมสนใจอานหนังสือ
เพราะใชเวลาในการดูโทรทัศน/เลนเกม/ใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของธีรยุทธ รอสูงเนิน (2557) ที่พบวา ปญหา
ในการอานของผูเรียนสวนใหญคือ ผูเรียน ขี้เกียจอาน และชอบเลนคอมพิวเตอรมากกวา และสอดคลองกับผลการวิจัยของ               
นภา ม่ิงนัน (2556) ที่พบวา ปญหาการอานหนังสือของผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนใหญผูเรียนใชเวลาในการดู
โทรทัศนหรือฟงวิทยุและใชอินเทอรเน็ต (เชน การแชทผาน Facebook, Skype, Line) มากเกินไป เกมคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตเขามาดึงดูดความสนใจทําใหผูเรียนมีเวลาอานหนังสือนอยลง  4) ดานสื่อการอาน พบวา นักเรียนมีปญหาการอาน
หนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รูปลักษณไมดึงดูดใจ เชน หนาปก รูปเลม สีสัน รองลงมาคือ มีราคา
แพง อาจเปนเพราะรูปลักษณเปนสิ่งแรกท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูคนได การที่สื่อการอานมีรูปลักษณที่ไมดึงดูดใจ จึงทําให
ผูอานไมสนใจที่จะอานสื่อน้ัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชฎาพร ธิราวรรณ (2555) ที่พบวา ปญหาการอานของผูเรียนคือ 
หนังสือราคาแพงเกินไป รูปลักษณหนังสือไมถูกใจ และภาพประกอบไมนาสนใจ และ 5) ดานหองสมุดและสถาบันการศึกษา พบวา 
นักเรียนมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  ขาดการกระตุนใหมีนิสัยรักการอาน เชน           
ไมมีกิจกรรมสงเสริมการอาน รองลงมาคือ ไมมีผูแนะนําหนังสือและส่ือการอานใหอานเพิ่มเติม เชน อาจารย บรรณารักษ                   
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของผกาศรี เย็นบุตร (2542) ที่กลาวถึงสาเหตุของปญหาในการอานวา การศึกษามีสวนในการสงเสริม
การอานไดเปนอยางดี โดยผูมีสวนเก่ียวของในการศึกษาทั้งหลาย เชน ผูบริหารการศึกษา ครูผูสอนวิชาตาง ๆ บรรณารักษ ฯลฯ ให
การสนับสนุนการอานของนักเรียนหรือไม หลักสูตรการศึกษาเอ้ือตอการศึกษาคนควาหรือไม เชน การกําหนดเวลาใหนักเรียนไดทํา
กิจกรรมนอกหลักสูตรเพียงพอเพียงใด ครูผูสอนวิชาตาง ๆ ไดกระตุนใหนักเรียนสนใจการอานมากเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอ
ก็อาจเปนสาเหตุหลักในปญหาการอานของนักเรียน นอกจากน้ี การอานหนังสือในสภาพแวดลอมที่ไมดี เชน แสงสวางไมเพียงพอ 
ในหองมีควัน มีกลิ่นเหม็น โตะมาน่ังไมไดขนาด อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป มียุงรบกวน เสียงดัง ฯลฯ สิ่งเหลาน้ีลวนทําใหการอาน
หนังสือไมสัมฤทธ์ิผลเทาที่ควร 
 

  6.3 เปรียบเทียบปญหาการอานหนังสือของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   นักเรียนที่มีเพศตางกันมีปญหาการอานหนังสือโดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พันธศิริ 
และสินทรัพย ยืนยาว (2560) ที่พบวา นักศึกษาตางเพศ มีความสนใจการอานและพฤติกรรมการอาน ปจจัยที่เก่ียวของกับการอาน
และทัศนคติตอการอานไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนท่ีมีเพศตางกันมีปญหาการอานหนังสือดาน
ความเขาใจ และดานทัศนคติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีผูชายและผูหญิง มักมีความเขาใจ ทัศนคติ             
หรือความสนใจเ ก่ียว กับการอ านที่ ไม เห มือนกัน  สงผลให มีปญหาการอ านห นังสื อแตกตาง กัน  ซ่ึงสอดคลอง กับ                        
งานวิจัยของสุมนฑา ฤกษสงา (2551) ที่พบวา นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมในการอานมากกวานักเรียนชาย  และงานวิจัยของ               
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ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ และคณะ (2550) ที่พบวา นักเรียนชายมีปญหาการอานมากกวานักเรียนหญิง สวนนักเรียนระดับชั้นตางกัน             
มีปญหาการอานหนังสือโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมมีผลตอการมีปญหาการอานหนังสือ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
เบญจางค ปนคลาย (2551) ที่พบวา ระดับชั้นเปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับนิสัยรักการอาน และงานวิจัยของสมศักดิ์ พันธศิริ 
และสินทรัพย ยืนยาว (2560) ที่พบวา นักศึกษาช้ันปการศึกษาท่ีตางกัน ไมมีความแตกตางในความสนใจการอานและพฤติกรรม
การอาน ปจจัยที่เก่ียวของกับการอานและทัศนคติตอการอาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางอยูในสถาบันการศึกษาเดียวกันจึง
ไดรับการศึกษาและการอบรมส่ังสอนที่คลายคลึงกัน สงผลใหมีปญหาการอานหนังสือไมแตกตางกัน 

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 
 7.1.1 โรงเรียนและหองสมุดควรสงเสริมและจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

กระตุนใหเกิดการอานและการเรียนรูตลอดเวลา 
 7.1.2 โรงเรียนและหองสมุดควรจัดทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ ครุภัณฑ สถานท่ี ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ              

ที่สนับสนุนและสงเสริมนิสัยการอานตลอดชีวิต 

7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
7.2.1 ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานของนักเรียน 
7.2.2 ควรศึกษาอิทธิผลของส่ือออนไลนที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการอานของนักเรียน 
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บทคัดยอ 

บทความน้ี มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธของเทพีกรีกกับคําพยากรณของไพที่ มีแรงบันดาลใจ               
การสรางมาจากเทพปกรณัมกรีก (Greek mythology) น่ันคือ ไพยิปซี หรือไพทาโรต โดยเลือกศึกษาเฉพาะตัวเทพีหลัก               
ในตํานานเทพปกรณัมกรีก ไดแก เทพีเพอรเซโฟนี เทพีดีมีเทอร เทพีไอริส และเทพีอารทิมิส เน่ืองจากเปนตัวละครเทพีหลัก             
สี่องคที่ ปรากฏบนหนาไพพยากรณในไพ ชุดหลักสี่ ใบจากจํานวนยี่สิ บสอง ใบ  ผลการศึกษาพบวา  การ นําเทพี
ทั้งสี่องคมาวาดบนหนาไพน้ันสามารถบรรยายเปนเน้ือเรื่องคําพยากรณ และเปนตัวแทนของผูหญิงที่มีความสัมพันธกับผูรับ
การพยากรณในเรื่องความรัก การงาน การเงิน และสุขภาพ ทําใหการพยากรณน้ันมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังเปน
การสรางความสัมพันธระหวางงานวรรณกรรมกับการตีความหมายจากหนาไพอีกดวย 

คําสําคัญ: ไพยิบซี ไพทาโรต เทพีกรีก การพยากรณ 
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Abstract 

This article aims to study the relationship between Greek goddesses and the prediction of cards 
called “Gypsy card” or “Tarot card,” inspired by Greek mythology. The study mainly focuses on four 
Greek goddesses: Persephone, Demeter, Iris, and Artemis since they are the only four goddesses who 
appear on the Major Arcana cards. The results of the study show that drawing the four Greek goddesses 
on the prediction cards can make a prediction and can be a representative of women who linked to the 
questioners in terms of relationship, career, wealth, and health, making the prediction more complete. In 
addition, it can also demonstrate the relationship between literary works and interpretation from cards. 

Keywords: Gypsy card, Tarot card, Greek goddess, prediction 

1. บทนํา
  การเชื่อถือเรื่องโชคลางและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิน้ันมีมาอยางชานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมแตคนไทยเองก็ยังมี
คานิยมในเรื่องอํานาจสิ่ งลี้ลับ เชน  เรื่องดวง บุญวาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ งชาวชนบทที่อาศัยอยู กับธรรมชาติ 
หลายคนเช่ือวาภัยพิบัติตาง ๆ หรือความอุดมสมบูรณน้ันมีผลมาจากอํานาจส่ิงเรนลับที่มองไมเห็นจึงบังเกิดความกลัว  และ             
ในขณะเดียวกันเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงพากันกราบไหวสิ่งที่ตนคิดวามีอํานาจดลบันดาลใหเกิดความสุขได พรอมกับ             
การบวงสรวงเซนไหวและทําสิ่งตาง ๆ ที่คิดวาจะเปนผลดีกับตนเองในการดํารงชีวิต (มนัส สุขสาย , 2539: 56) แตเน่ืองจาก
มนุษยเปนผูที่มีความอยากรูอยากเห็นเรื่องราวในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ทําใหเกิดอาชีพหมอดู หรือโหรข้ึนมาเพ่ือพยากรณ
สิ่งที่มนุษยอยากรูและเพ่ือคลี่คลายปมปญหาภายในใจ  ซ่ึงการดูดวงในยุคปจจุบันน้ันมีหลายชนิด อาทิ การดูกราฟชีวิต               
การดูโหวงเฮง การทรงเจา หรือการใชพลังหินบําบัดเพื่อการพยากรณ ซ่ึงการดูดวงที่ไดรับความนิยมอยางหน่ึงคือ การดูไพ
ยิปซี ซ่ึงเปนศาสตรที่ผูคนใหความสนใจเน่ืองจากเช่ือวามีความแมนยําในการพยากรณที่ไมสามารถอธิบายได ในปจจุบันไพ
ยิปซีจึงเปนศาสตรการดูดวงที่ไดรับความนิยมสูงสุดแบบหน่ึง รวมถึงในประเทศไทยดวย (สมบุญ เรืองวุฒิ, 2550) 

2. ความเปนมาของไพยิปซี
  ความเปนมาของไพยิปซีน้ัน เปนเรื่องที่คลุมเครือ หาขอสรุปเก่ียวกับตนกําเนิดที่แทจริงไมได แตสันนิษฐานวา
มีตนกําเนิดมาจากกลุมชนที่ชื่อ “ยิปซี” (Gypsy) ซ่ึงคําวา “ยิปซี” ปรากฏครั้งแรกเม่ือตนคริสตศตวรรษที่ 16 ซ่ึงเชื่อวาเปน
ชาวอียิปตที่อพยพเขามาอาศัยอยูในประเทศอังกฤษ นอกจากน้ีชาวยิปซียังมีภาษาโรมานีที่รวมตระกูลกับภาษาฮินดี และมี
การแตงกายอันเปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมแลว ชาวยิปซียังไดรับการยอมรับวาเปนนักพยากรณที่นาเชื่อถือ (เดวิด บุญทวี, 2550: 12)  
  การรักษาวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งภาษาของกลุมชนไวไดอยางเขมแข็งนับวาเปนการสนับสนุนภาพลักษณที่ดีของ
วิถีชีวิตของชาวยิปซี ไมวาจะอพยพไปอยูแหงใด หรือระยะเวลานานแคไหน ทําใหผูคนเช่ือถือในความสามารถในการพยากรณ  
  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 10 ชาวยิปซีไดสรางนวัตกรรมการพยากรณขึ้นมาใหมแทนที่การใชลูกแกวในการพยากรณ   
ซ่ึงถูกมองวาเปนเรื่องที่เหลวไหลและเปนอันตรายตอชาวยิปซี เพราะในยุคสมัยน้ันชาวยุโรปและศาสนจักรเกรงกลัวตอ
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ปรากฏการณที่ไมสามารถอธิบายได เชน แมมดหมอผี จึงทําใหชาวยิปซีตองเปล่ียนวิธีการเพื่อความอยูรอด และหันมาใชไพ             
ซ่ึงเปนรูปธรรม และมีเหตุมีผลโดยนําเรื่องราวที่เปนที่ยอมรับในสมัยน้ันเขามาสอดแทรกในเน้ือหา เชน เรื่องของเทพเจากรีก
หรือเรื่องราวในพระคัมภีรไบเบิล สาเหตุที่ตองทําแบบน้ีเพื่อความนาเช่ือถือและความปลอดภัยของชาวยิปซีเอง และนวัตกรรม
ดังกลาวกลายเปน “เครื่องมือ” ที่สําคัญในการพยากรณ น้ันคือ ไพยิปซี (Gypsy card) หรือไพทาโรต (Tarot card) ซ่ึงเกิดขึ้น
จากภูมิปญญาของชาวยิปซี จนกระท่ังในคริสตศตวรรษท่ี 14 ไพยิปซีเริ่มเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและเปดเผยมากขึ้น               
ในยุโรป มีหลักฐานที่แนชัดระบุวา ใน ค.ศ. 1390 พระเจาชาลสที่ 6 แหงฝรั่งเศส ทรงอนุญาตใหหมอดูหญิงชาวยิปซีเขามา
พยากรณใหพระองคและพระราชินีโอเดตต ในพระราชวัง ผลการพยากรณครั้งน้ันทรงพอพระทัยเน่ืองจากมีความแมนยํา ดวย
เหตุน้ีพระองคจึงมีรับส่ังใหจัดทําไพยิปซีขึ้นมา 3 ชุดในป ค.ศ. 1393 โดยมีจิตรกรนามวา ชากเกอแมง แกรงกงเนอร (Charles 
Gringonneur) เปนผูวาดภาพหนาไพถวายแลวแตงภาพดวยลายทองและเดินขอบไพดวยเงิน ไพทั้งสามชุดน้ันถือเปนไพยิปซี
ชุดเกาแกที่สุดเทาที่มีการบันทึกไว (เดวิด บุญทวี, 2550: 12-13) 
  ครั้นถึงคริสตศตวรรษที่ 19 ไพยิปซีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ตลอดจนวิธีการพยากรณก็แตกตางกันออกไป
จนเจาของสํานักยิปซีชาวฝรั่งเศสไดชําระกฎกติกาไพยิปซีครั้งใหญเพื่อใหมีความเปนเอกภาพ โดยเริ่มจากการตีความวาไพยิปซี              
ชุดหลักทั้ง 22 ใบน้ันมีความเชื่อมโยงกับอักขระ 22 ตัวของภาษาฮีบรูโบราณ จากน้ันจึงรวบรวมไพชุดรองที่มีความกระจัด
กระจาย ไรเอกภาพ เพราะบางสํานักไมไดนํามาใชในการพยากรณ หรือการตีความหมายของหนาไพเกิดความแตกตางกัน 
ดังน้ันจึงไดมีการกําหนดสัญลักษณบนไพชุดรองใหเปนแบบแผนเดียวกันทั้งหมด กลาวคือ แบงเปนภาพไมเทา ถวย ดาบ และ
เหรียญ โดยมีความเช่ือวาสัญลักษณทั้ง 4 ชนิดน้ีมีที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่พบในวิหารอัศวินของกษัตริยอารเทอร (King Arthur) 
ไมเทา (wand) เปรียบไดกับดามหอกของทหารโรมันที่ใชทิ่มแทงพระเยซูขณะตรึงกางเขน  ถวย (cup) เปรียบไดกับจอก
ที่พระเยซูใชดื่มในอาหารม้ือสุดทาย บางก็วาจอกน้ีใชรองรับโลหิตของพระองคในวันตรึงกางเขน ดาบ (sword) เปรียบไดกับดาบ
ศักดิ์สิทธ์ิของกษัตริยเดวิดในพระคัมภีรไบเบิล เหรียญ (pentacle) เปรียบไดกับจานรองรับอาหารม้ือสุดทายของพระเยซู 
(เดวิด บุญทวี, 2550: 14)  
  การรวบรวมชุดไพยิปซีดังกลาวทําใหหลายสํานักมีความเปนเอกภาพและมีความนาเชื่อถือมากข้ึน จนสามารถพัฒนา
เปนศาสตรแหงการพยากรณไดอยางเปนระบบ ไมใชไสยศาสตร และทําใหไพยิปซีในหน่ึงสํารับน้ันมีจํานวนทั้งหมด 78 ใบ 
แบงเปนไพชุดหลัก 22 ใบ เรียกวา Major Arcana และไพชุดรอง 56 ใบ เรียกวา Minor Arcana ซ่ึงคําวา “Arcana” น้ันมา
จากภาษาละติน แปลวา ความลับ (Gregory, 1999: 4) จนในป ค.ศ. 1909 ศิลปนและหมอดูชาวอังกฤษนามวา พาเมลา โคล
เมน สมิธ (Pamela Coleman Smith) ไดวาดภาพหนาไพทั้ง 78 ใบใหแกบริษัทไรเดอร (Rider) เปนผูผลิตไพและตํารา
พยากรณ เพื่อเปนภาพประกอบหนังสือของอารเทอร เอดเวิรด เวต (Arthur Edward Waite) ปรมาจารยไพยิปซีมีชื่อแหงยุค 
ซ่ึงภาพหนาไพชุดดังกลาวกลายเปนภาพตนแบบมาตรฐานของไพยิปซีมาจนทุกวันน้ี และนักวิจารณงานดานศิลปะหลายคนใน
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาตางยกยองใหภาพหนาไพของ สมิท เปนงานศิลปะประชานิยม หรือ pop art ที่ยืนยงชุดหน่ึงของโลก 
(เดวิด บุญทวี, 2550: 15) 
  อยางไรก็ตามในปจจุบันน้ีเรามักพบวาภาพหนาไพไดวาดออกมาในหลากหลายรูปแบบ แตยังคงแนวคิดดั้งเดิมไวเพื่อ
การตีความและคงความหมายท่ีถูกตอง และจากการศึกษาคนควาพบวาไพชุดหลัก จํานวน 22 ใบ น้ันตางมีเรื่องราวตํานาน
เก่ียวกับเทพปกรณัมในอารยธรรมตาง ๆ เขามาเก่ียวของ อาทิ กรีก อียิปต สแกนดิเนเวีย บาบิโลเนีย และตํานานในพระคัมภีร
ไบเบิล ซ่ึงในบทความน้ีจึงไดนําเรื่องราวความสัมพันธของเทพีกรีกทั้ง 4 กับไพยิปซีมานําเสนอในแงมุมการตีความ การอาน
หนาไพ ตลอดจนการนําเสนอภาพลักษณของเทพีทั้ง 4 ในไพแตละใบวามีความสัมพันธอยางไรกับคําพยากรณ 

3. ไพเทพีกรีก
บทความน้ีจะกลาวถึงไพเทพีกรีกทั้ง 4 องค ที่มีความสัมพันธกับการพยากรณไพยิปซี ดังน้ี 

3.1 ไพ The High Priestess  
 ไพ The High Priestess เปนไพหมายเลข 2 ในไพชุดหลัก บงบอกถึง ความซับซอน คลุมเครือ ไมชัดเจน 

จิตวิญญาณ ความคิดที่ซอนเรน เหมือนพระจันทรที่สองแสงยามค่ําคืนท่ีสลัวไมสดใส เชนเดียวกับราชินีพระจันทร ภายนอก
สวยงามบริสุทธ์ิแตภายในลึกลับ ซับซอน นาคนหา 
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ภาพที่ 1 ไพ The High Priestess 
ที่มา: (มีโมเดล.คอม, 2564) 

3.1.1 ตํานานไพ The High Priestess 
 หญิงสาวท่ีปรากฏในภาพคือ เทพีเพอเซโฟนี (Persephone) ซ่ึงเปนบุตรสาวของมหาเทพซุส (Zeus) 

กับเทพีดีมิเทอร (Demeter) ตามตํานานกลาววาเทพีเพอเซโฟนีเปนหญิงสาวที่มีรูปรางงดงาม ชายใดไดพบพักตรเปน
ตองหลงใหลในความงามของพระนาง วันหน่ึงเฮเดส (Hades) เจาผูครองพิภพแหงโลกวิญญาณผานมาพบแลวหลงใหลใน
ความงามของพระนางจนไมอาจตานทานได จึงคิดแผนลักพาตัวไปยังโลกใตพิภพดวยกัน เดือดรอนผูเปนพระมารดาเขาวิงวอน
ขอรองใหมหาเทพซุส ผูเปนพระสวามีพาธิดากลับมาสูออมอกของตน มหาเทพซุสทําไดเพียงแคขอใหเฮเดสนําธิดาของตนมาให
เทพีดีมีเทอรปละ 6 เดือน สวนอีก 6 เดือนตองกลับไปอยูกับเฮเดสตามเดิมในโลกใตพิภพ ทําใหผูเปนพระมารดาทรงทุกข
ระทมยิ่งนักเน่ืองจากไมสามารถแกไขอะไรไดนอกจากการยินยอมกับขอเสนอที่ มหาเทพซุสมอบให ดังน้ันการแทนภาพ
เทพีองคน้ีดวยนักบวชสตรีจึงหมายถึงการปลดปลงตอชีวิตอันสับสนวุนวายน่ันเอง 

3.1.2 การตีความจากสัญลักษณหนาไพ The High Priestess
 หากวิเคราะหจากหนาไพ พิจารณาวา ภาพหญิงสาว แทนความออนโยน อารมณออนไหว และ

ความสวยงาม  ไมกางเขนบนเส้ือ อาจหมายถึงศาสนา ทางเลือกหรือความโลเล พระจันทรเสี้ยว หมายถึงเรื่องเก่ียวกับสภาวะ
ทางดานจิตใจ พลังลึกลับ หรืออาจหมายถึงความไมแนนอน มวนกระดาษในมือของหญิงสาวน้ันมาจากคัมภีรโบราณของ              
ชาวอียิปต เขียนวา Tora หมายถึงผูสงสารหรือคนที่รูความลับแหงสวรรค กระโปรงที่พลิ้วไหวเหมือนสายนํ้า หมายถึง อารมณ
แปรปรวน ไมแนนอน เสาสีดําและสีขาวสองตนที่ตั้งตระหงานอยูเบื้องหลังมีตัวอักษร B หมายถึง Boza แปลวานรก สวนตัว
อักษร J หมายถึง Jachin แปลวาสวรรค มีที่มาจากตํานานของชาวยิว ผาที่บังฉากหลังไว หมายถึงการปกปดซอนเรนมิใหผูอ่ืน
รับรูถึงความลึกลับซับซอนในตัวเอง สวนทองทะเลดานหลัง แทนความหมายถึงความอางวาง และภาพผลทับทิมน้ันแทน
สัญลักษณของอวัยวะเพศหญิงน่ันเอง (เดวิด บุญทวี, 2550: 26) 

3.1.3 คําพยากรณจากหนาไพ The High Priestess 
 เม่ือไพใบน้ีปรากฏ มักจะพบวา บุคคลผูน้ันมีสัมผัสที่หก มีความสนใจในศาสตรเรนลับ มักใชอารมณ

และความรูสึกมากกวาเหตุผล เม่ือตีความในลักษณะบุคคลหรืออุปนิสัยไพใบน้ีจะหมายถึง หญิงหมาย หรืออนุภรรยา และอาจ
หมายถึงผูหญิงท่ีมีพลังอํานาจทางจิตใจ เปนคนเจาอารมณ หรือยึดตนเองเปนใหญ 

 หากกลาวถึงในดานความรัก ไพใบน้ีหมายถึงความสัมพันธที่ ซับซอน คลุมเครือไมชัดเจน ทําให
ไมสามารถกาวตอไปได มีความขัดแยงกัน เชน ทําตัวราวกับเปนคูรัก แตแทที่จริงแลวมิไดมีความสัมพันธลึกซ้ึงอะไรตอกันเลย 
ทําตัวแปรปรวน ราวดังพระจันทรที่เปลี่ยนรูปรางตลอดยามค่ําคืน หากผูชายใดไดไพใบน้ี มักพยากรณวากําลังหลงใหลผูหญิง
คนน้ีมาก แตความสัมพันธเปนความลับ น่ันคือ อนุภรรยาน่ันเอง หากคิดเลือกผูหญิงคนน้ีมาเปนคูชีวิต ชายผูน้ันอาจชอกชํ้า
ระกําใจไดเพราะเธอมีสิทธ์ินอกใจ เน่ืองจากไพราชินีพระจันทรมักทําอะไรตามใจตัวเอง โดยมิคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
กลาวโดยสรุปสั้น ๆ คือ ผูหญิงคนน้ียังไมพรอมชัดเจนกับใคร (ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา, 2555: 32) 

 ในกรณีที่ผูหญิงจับไดไพใบน้ี จะพยากรณวาเปนผูหญิงท่ีมีเสนห รูปรางสวยงาม มีสองบุคลิก มีไหวพริบ 
และรูวิธีควบคุมคน เน่ืองจากเทพีเพอเซโฟนีมีรูปโฉมงดงาม มีความเฉลียวฉลาด จนทําใหเทพเฮเดสเกิดความหลง  แตเรื่อง
ความสัมพันธน้ันมักมีความซับซอน บางครั้งไมสามารถแสดงออกได  หากไพใบน้ีขึ้นอยูในตําแหนงที่ 8 จะพยากรณวา             
ที่อยูอาศัยมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุมครองเปนผูหญิง  เชน เจาแมกวนอิม พระแมอุมา หรือพระแมองคอ่ืน  ๆเปนตน (จุฑามาศ ณ สงขลา, 2550: 31) 

เรื่องการงาน ไพราชินีพระจันทรมักมีเรื่องใหสับสน อารมณแปรปรวน ไมมีสมาธิในการทํางาน แตหาก
เก่ียวของกับงานทางดานศิลปะและบันเทิง ไพใบน้ีมักมีความหมายในเชิงบวกเพราะไพราชินีพระจันทรมักเปนคนชอบงาน
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สรางสรรค งานที่ใชจินตนาการซ่ึงใหผลดานดีในเรื่องศิลปะเปนอยางมาก สวนดานการเงินน้ันมักหมายถึงบุคคลท่ีใชเงิน
สุรุยสุราย เน่ืองจากไดรับการอุปถัมภ 

 เน่ืองจากไพ The High Priestess เก่ียวพันกับธาตุนํ้า ไพใบน้ีมักหมายถึงของเหลวที่อยูในรางกาย 
ระบบยอยอาหาร ระบบปสสาวะ ระบบสืบพันธุของสตรี หากเปนผูชายที่หยิบไดไพใบน้ีจะพยากรณวาใหระวังเรื่องตอม
ลูกหมากหรือไสเล่ือน เปนตน 

 อาชีพที่เหมาะสมหากเลือกไดไพราชินีพระจันทร จะพยากรณวาควรมีอาชีพเก่ียวของกับเรื่องความสวย            
งาม เชน นายแบบ นางแบบ นักตกแตงภายใน นักโฆษณาที่ตองใชความคิดสรางสรรค รวมทั้งงานแฟช่ันตาง ๆ เปนตน 

3.2 ไพ The Empress 
 The Empress หรือไพจักรพรรดินี เปนไพหมายเลข 3 ในไพชุดหลัก ซ่ึงเปนไพหญิงสาวท่ีมีความสงางาม 

มีความเปนมารดา น่ังประทับบัลลังกในสวนปาที่มีความอุดมสมบูรณ ราวกับวาพรอมที่จะใหกําเนิดสรรพส่ิง ใหเติบโตอยาง
สมบูรณ ดังน้ันไพหมายเลข 3 น้ีจึงมักหมายถึงความอุดมสมบูรณ ธรรมชาติ ความสวยงาม ความเปนมารดาและการสมรส 

ภาพที่ 2 ไพ The Empress 
ที่มา: (มีโมเดล.คอม, 2564) 

 3.2.1 ตํานานไพ The Empress 
 หญิงสาวที่ปรากฏในภาพคือ เทพีดีมิเทอร (Demeter) ซ่ึงเปนเทพีแหงธัญพืชและการใหกําเนิดพระนาง

เปนธิดาของเทพโครนอส และเปนพระขนิษฐีรวมทั้งมเหสีของมหาเทพซุสอีกดวย ตอมาพระนางไดใหกําเนิดพระธิดานามวา      
เพอเซโฟนี ซ่ึงเทพีดิมิเทอรทรงรักพระธิดาองคน้ีอยางมาก หลังจากเฮเดส (Hades) พรากพระธิดาของพระนางไปยังโลกใต
พิภพน้ัน ทําใหพระนางทรงตรอมพระทัย จึงบังเกิดใหพืชผลอับเฉาไมงอกงามจนเปนเหตุใหเกิดฤดูหนาวบนโลกมนุษย 
ประชาชนทุกขยาก เดือดรอนถึงมหาเทพซุสในการยื่นมือเขามาแกไขปญหาในครั้งน้ี โดยพระองคขอใหเฮเดสนําเทพี                
เพอเซโฟนีกลับมาหาพระมารดาเพียงปละ 6 เดือนเทาน้ัน ซ่ึงเฮเดสตอบตกลงรับขอเสนอ ดังน้ันในชวงเวลาท่ีเทพีเพอเซโฟนี 
กลับมายังโลกมนุษยน้ันทําใหเทพีดีมิเทอรรูสึกเบิกบานพระทัยเปนอยางยิ่ง จึงบันดาลใหโลกมนุษยไดฟนคืนสูความอบอุน 
พืชพรรณธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณอีกครั้ง เน่ืองจากพระนางเปนเทพีแหงความโอบออมอารี พระนางจึงมอบเมล็ดพันธุ
ธัญญาหารไวใหแกชายหนุมนามวา ทริปโทเลมัส (Triptolemus) เพื่อใหหวานเมล็ดธัญพืชแทนพระนางในยามท่ีพระนางทรง     
ตรอมพระทัย เม่ือพระธิดาตองกลับไปยังโลกใตพิภพ นอกจากน้ีพระนางยังไดสอนใหมนุษยรูจักการไถหวาน รูจักการเก็บเก่ียว
พืชผลในชวงฤดูใบไมรวงหากเม่ือฤดูหนาวมาเยือนชีวิตความเปนอยูของมนุษยจะมิไดยากแคนแสนสาหัสอีกตอไป 

3.2.2 การตีความจากสัญลักษณหนาไพ The Empress 
 หากเราตีความจากหนาไพใบน้ี สามารถแปลความไดวา จักรพรรดินี หมายถึง ผูหญิงท่ีมีอํานาจยิ่งใหญ            

ไพจักรพรรดินีเปนสัญลักษณของดาวศุกร (เทพีวีนัส) หมายถึง ความรัก และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มงกุฎดาว 12 ดวงที่ปรากฏ
อยูบนศีรษะของพระนางน้ันอาจหมายถึง สิบสองเดือน สวนสรอยเพชร 7 เม็ดน้ันจะแทนวันทั้งเจ็ด เบาะที่น่ังของผูหญิงใน
ภาพ แทนความสุขความสบาย ความม่ังมี สวนรวงขาวที่เหลืองทองน้ัน แทนถึงความอุดมสมบูรณพูนสุข ชุดคลุมทองอาจ
หมายถึงการใหกําเนิด การเปนมารดา และคทาในมือ หมายถึงอํานาจ และความสําเร็จ 

3.2.3 คําพยากรณจากหนาไพ The Empress 
 บุคคลท่ีเลือกไพใบน้ีไดจะพยากรณวาเปนคนมีจิตใจดี มีเมตตา ออนโยน ดูแลและมอบความรักใหกับ              

ทุกคนอยางเทาเทียม มีบุคลิกลักษณะของเพศแมผูโอบออมอารี ชีวิตมักมีแตความสุขกายสบายใจ หรืออาจกลาวไดวาเปน         
ดวงชะตาของผูหญิงท่ีมีฐานะร่ํารวย หากผูชายเปดไดไพใบน้ีในตําแหนงที่ 5 มักพยากรณไดวามีผูหญิงคอยใหการสนับสนุน
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เรื่องงานและเงิน หรือที่เรียกวา ดวงนารีอุปถัมภ อยางไรก็ตามหากไพใบน้ีปรากฏขึ้นในตําแหนงที่ 7 ควรระวังผูหญิงที่มี
สถานะสูงกวา อาทิ มารดา พี่สาว เจานาย หรือแมแตภรรยา ซ่ึงพวกเขาจะมีบทบาทเหนือกวา ทําใหตองตกอยูในสภาวะ              
จํายอมหรือใตอํานาจของพวกเธอเหลาน้ัน (จุฑามาศ ณ สงขลา, 2550: 36) 

 การพยากรณในเรื่องความรัก ไพ The Empress ใหความหมายในดานความรักคอนขางดี เปนความรัก               
ที่สมบูรณ สุขสมหวังดังใจปรารถนา หากคาดหวังเรื่องการแตงงานมักสําเร็จ หรือหากแตงงานแลวจะพยากรณไดวาภรรยามีแนวโนม
จะตั้งครรภ หากผูชายไดไพใบน้ีสามารถพยากรณไดวา ชีวิตเรื่องความรักมักมีผูหญิงที่มีฐานะเปนคูครอง ทําใหมีชีวิตมีความสุขความสบาย 

 ในดานการเงินและการงาน ไพจักรพรรดินีใบน้ีบงบอกถึงการเงินที่สมบูรณ ประสบความสําเร็จดวยดี 
สามารถบริหารกิจการสวนตัวไดเปนอยางเจริญรุงเรือง เติบโต ม่ันคง ในดานการงานหากทําธุรกิจที่เก่ียวของกับสินคาสตรี 
หรือธุรกิจการกิน การเกษตรนับวาเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จยิ่งนัก 

 หากถามถึงเรื่องสุขภาพ บุคคลใดหยิบไดไพใบน้ี มักพยากรณไดวารางกายแข็งแรงสมบูรณ แตอาจตอง
ระวังเรื่องการกินท่ีมากเกินไปจะทําใหเกิดโรค เชน โรคระบบยอยอาหาร โรคอวน เปนตน เน่ืองจากไพจักรพรรดินีเปนตัวแทน
ของเทพีดีมิเทอรที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณทางดานพืชพรรณธัญญาหาร 

 อาชีพที่เหมาะสมกับไพจักรพรรดินี สวนใหญมักพบวามีอาชีพที่เก่ียวของกับสินคาผูหญิง หรือเปน
เจาของกิจการ  หากเปนผูชายจะพยากรณวาตองทํางานกับเจานายท่ีเปนผูหญิงจึงจะประสบความสําเร็จ หรือทํางาน
ที่เก่ียวของกับการเจรจาตอรอง ประสานงานกับผูหญิงจึงจะมีความกาวหนา 

3.3 ไพ Temperance 
 เทพีแหงสายรุงที่ยืนอยูริมฝงนํ้า กําลังทําทารินนํ้าจากถวยสองใบเขาดวยกัน เพื่อจุดประสงคอะไรบางอยาง 

เปนไพหมายเลข 14 ในไพชุดหลัก ไพใบน้ี หมายถึงการปรับตัว การทดลอง ความพยายามและการเปล่ียนแปลง 

ภาพที่ 3 ไพ Temperance 
ที่มา: (มีโมเดล.คอม, 2564) 

3.3.1 ตํานานไพ Temperance 
 หญิงสาวที่ปรากฏในภาพน้ัน กลาวคือเทพีไอริส (Iris) เทพีแหงสายรุงและผูสงสารของเทพเจาแหง

เทือกเขาโอลิมปส พระนางเปนผูสงสารสวนตัวของเทพีเฮรา (Hera) มเหสีของมหาเทพซุส ในตํานานกลาววาพระนางเปน              
ทูตสวรรคที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเยื่องกรายบนสายรุงได ดังน้ันเม่ือมีเหตุวาเทพองคใดบนเทือกเขาโอลิมปสตองการ
ติดตอกับโลกมนุษย เทพีองคน้ีจะเปนผูขันอาสารับภารกิจทุกครั้งไป นอกจากโลกมนุษยแลว โลกใตพิภพก็เปนอีกสถานท่ีหน่ึง
ที่พระนางมักเดินทางไปสงขาวใหเฮเดสอยูเสมอดวยเชนกัน ครั้งหน่ึงมหาเทพซุสรับสั่งใหพระนางไปตักนํ้าจากแมนํ้าสติกซ 
(Styx) ซ่ึงเช่ือกันวาเปนแมนํ้าที่ศักดิ์สิทธ์ิเพื่อมาเติมในถวยทองคําของมหาเทพซุส ดังน้ันไพใบน้ีจึงปรากฏเปนภาพของ
เทพีไอริสที่ในมือถือถวยนํ้าของเทพเจาอยูในมือของเธอเสมอน่ันเอง 

3.3.2 การตีความจากสัญลักษณหนาไพ Temperance 
 ถาดูจากหนาไพ เทพีไอริสมิไดกาวเทาลงนํ้า ขาขางหน่ึงยังอยูบนดิน หมายความวายังมีความไมแนใจ 

การเฝาดูสถานการณ การปรับตัว ดังภาพปรากฏที่พระนางกําลังผสมถวยสองใบเขาดวยกัน เปนเสมือนการทดลอง 
เปล่ียนแปลงหรือหาคําตอบบางอยางในสถานการณน้ัน ๆ สัญลักษณเพื่อการตีความหมายจากหนาไพ มีดังน้ี เทวดามีปก 
หมายถึง การเดินทาง ถวยสองใบกับนํ้าที่เคลื่อนยาย หมายถึงการเปลี่ยนแปลง การทดลอง และความแปรปรวน หนาตาของ
เทวดาที่ดูตั้งใจ หมายถึงความพยายาม ความมุงม่ัน ที่จะปรับเปลี่ยน สัญลักษณสามเหลี่ยมตรงหนาอก เปนสัญลักษณของ
ความสมดุลและความคิดสรางสรรค เทาขวาเหยียบนํ้าเทาซายเหยียบดิน หมายถึงความลังเล ไมแนใจ แมนํ้า หมายถึงอารมณ  
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ดอกไมสีเหลืองสองดอกขางหลัง คือดอกไอริสชื่อเดียวกับเทพีองคน้ี เสนทางยาวไกลไปสูหุบเขาและดวงอาทิตย หมายถึง
ความสําเร็จ ความสดใสท่ีรออยูหลังจากการเปลี่ยนแปลง 

3.3.3 คําพยากรณจากหนาไพ Temperance 
 เม่ือใดที่ไพใบน้ีปรากฏ มักพยากรณวาเจาชะตายังมีสถานการณบางอยางที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือมี

การโยกยายสถานที่ หรือมีเหตุใหเดินทาง เปนชวงที่ชีวิตมีความวุนวาย นอกจากน้ีไพใบน้ียังหมายถึงบุคคลที่มีลักษณะเปนคน
เจาอารมณ มีความแปรปรวน หรือมีทัศนคติในเชิงลบ บางครั้งมีลักษณะเปนคนกาวราว ดังภาพในไพจะเห็นวาเทาขางหน่ึงอยู
ในนํ้า ซ่ึงนํ้าหมายถึงอารมณ หรือส่ิงที่อยูภายในจิตใจ 

 ในดานความรัก ไพ Temperance หมายถึง เจาชะตาเปนคนเปลี่ยนใจงาย อารมณขึ้นลงไมคงที่ หรือมี
ความโลเลไมแนใจในความสัมพันธที่เกิดขึ้น หากเจาชะตายังโสด ไพใบน้ีอาจหมายถึงการทดลองอยูคนเดียว หรือกําลังเริ่ม
ทดลองคุยกับคนใหม ๆ อยูก็เปนได หากแตยังมีความรูสึกกลา ๆ กลัว ๆ และยังไมม่ันใจในอะไรบางอยาง 

 ดานการงานและการเงิน ไพใบน้ีหมายถึงการปรับตัว เชน วิธีในการทํางาน หรืออาจมีเกณฑการ
เปลี่ยนแปลง เชน ยายสายงานใหม มีหัวหนาใหม หรือไดรับงานใหม ๆ เปนตน สวนดานการเงินน้ัน พยากรณไดวามีการใช
จายเงินสุรุยสุราย ดังน้ันควรแปรเงินเปนสินทรัพย เชน บานหรือที่ดินจะดีกวาการเก็บเงินไวกับตัว หรือไปซ้ือกองทุน ซ้ือหุน เปนตน 

ไพใบน้ีเปนไพเก่ียวกับธาตุนํ้า หากถามเรื่องสุขภาพแลวหยิบไดไพ Temperance จะพยากรณวาให
ระวังเรื่องทองรวง ทองเสีย เปนหวัด ปอดบวม นํ้าในหูไมเทากัน เปนตน เน่ืองจากเทพีไอริสมีความสัมพันธกับการใชนํ้า
ศักดิ์สิทธ์ิเพื่อรับใชมหาเทพซุส ดังน้ันโรคภัยมักเก่ียวของกับธาตุนํ้าเปนหลักสําหรับไพใบน้ี 

 อาชีพที่เหมาะสมเม่ือเลือกไดไพใบน้ีกลาวคือ งานท่ีเก่ียวกับของกับนักการทูต การทําธุรกิจนําเขา 
สงออก การคาขายกับตางประเทศ หรือสายงานที่ตองมีการเดินทางตลอดเวลา เชน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน พนักงานสง
ของ หรืองานท่ีเก่ียวกับธุรกิจขนสง เปนตน 

3.4 ไพ The Moon 
 ไพหมายเลข 18 ในไพชุดหลัก คือ ไพ The Moon หรือไพจันทรา หมายถึง ความสับสนลังเล ความมีเง่ือนงําที่

เก็บซอนไวภายในจิตใจ ความกลัว ความกังวล อารมณออนไหวและความรูสึกไมปลอดภัย เปนตน 

ภาพที่ 4 ไพ The Moon  
ที่มา: (มีโมเดล.คอม, 2564) 

 3.4.1 ตํานานไพ The Moon 
 ภาพใบหนาคนท่ีปรากฏบนภาพพระจันทรคือเทพีอารทิมิส (Artemis) เปนพระธิดาของมหาเทพซุส และ                

นางเลโท (Leto) ในตํานานกลาววาเทพีอารทิมิสมีพี่นองฝาแฝดอีกพระองค นามวา เทพอะพอลโล (Apollo) ซ่ึงเปนเทพเจาแหง
การพยากรณ เทพีอารทิมิสเปนเทพธิดาแหงดวงจันทรและความบริสุทธ์ิ พระนางไดรับการเคารพสักการะในฐานะหน่ึงในเทพี
หลักของการคลอดบุตรและการผดุงครรภ และยังเชื่อวาพระนางเปนผูชวยบรรเทาอาการโรคตาง ๆ ภายในสตรีใหหายไปดวย
ในตํานานเทพปกรณัมกรีก เทพีอารทิมิสสาบานถือครองเพศพรหมจรรยและขอใหมหาเทพซุสผูเปนบิดาอยาบังคับพระนาง           
ใหตองแตงงานกับชายใด เน่ืองจากพระนางไมตองการมีความรัก และมีความหลังฝงใจจากมารดาวาตองทรมานกับการคลอด
บุตร เพราะในเวลาท่ีประสูติเทพีอารทิมิสสามารถซึมซับความรูสึกเหลาน้ันไดจากพระมารดา พระนางจึงไมเชื่อในเรื่องของ
ความรักและไมตองการคูครอง แตพระนางก็หาหลีกหนีพนจากชะตาลิขิตในเรื่องความรักน้ีได กลาวคือเม่ือพระนางพบรักกับ
นายพรานนามวา โอไรอัน (Orion) บุตรแหงเทพโพไซดอน พระนางเกิดความลุมหลงในชายหนุมรูปงามจนละเลยหนาที่ที่ตอง
นําดวงจันทรมาสองสวางยังโลกมนุษยในยามค่ําคืน ทําใหชาวโลกพากันเดือดรอน เพราะไมมีแสงสวางจากดวงจันทรนําทางใน
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ชวงเวลากลางคืน เทพเจาอะพอลโล ซ่ึงเปนพระเชษฐาฝาแฝดของนางจึงคิดกําจัดโอไรอัน เพื่อใหเทพีอารทิมิสเลิกลุมหลงและ
กลับมาทําหนาที่ของตนเอง 
    วันหน่ึงเทพเจาอะพอลโล เห็นโอไรอันกําลังลงเลนนํ้าอยูแตไกล จึงออกอุบายทานองสาววาพระนางคง
ยิงธนูไมเกงขนาดจะยิงกวาง ที่เห็นแตหัวโผลนํ้าขึ้นมาอยูไกล ๆ น้ันไดหรอก เทพีอารทีมิสที่ไมยอมใหพระเชษฐามาดูหม่ิน จึง
ไมรอชาชักคันธนูและลูกศรพุงไปที่เงาดําที่ผลุดวายในนํ้าน้ันทันที เม่ือไปถึงจึงทราบวา พระนางไดปลิดชีวิตชายรูปงามอันเปน
ที่รักไปเสียแลว ดวยความเศราโศกเสียพระทัยเปนอยางมากพระนางจึงไดนํารางของโอไรอัน ไปฝากฝงไวบนแผนฟาใหเกิดมา
เปนกลุมดาว “นายพราน” ใหพระนางไดชื่นชมจวบจนถึงทุกวันน้ี 
   3.4.2 การตีความจากสัญลักษณหนาไพ The Moon 
    ไพใบน้ีเปนไพที่เก่ียวของในดานอารมณความรูสึกอยางเดนชัด เน่ืองจากภาพใบหนาขมวดคิ้วท่ีปรากฏ
อยูบนดวงจันทรน้ันมีสีหนาที่เศราหมอง บงบอกวากําลังครุนคิด สับสน และมีความลังเลในจิตใจ ภาพสุนัข 2 ตัวยืนอยูคนละ
ฝงท่ีมีสายนํ้าไหลผาน หมายถึงสัญชาตญาณในตัวมนุษยทั้งดานดีและดานช่ัว หอคอยดานซายและขวาอาจเปรียบไดกับธรรมะ
และอธรรม หรือทางเลือกของชีวิตในการตัดสินดวยความรูสึกผิดชอบชั่วดีภายในจิตใจ กุงตัวใหญที่กําลังคืบคลานขึ้นมาจากริม
ฝงนํ้า หมายถึงการออกจากอารมณที่ซอนเรนภายในตัวเอง เพราะนํ้าเปนสัญลักษณทางดานอารมณ หรือการเดินทางไปสูบาง
สิ่งบางอยางที่ตั้งเปาหมายไว 
    โดยองครวมของไพ The Moon มักใหความหมายในเชิงลบ สวนใหญหมายถึง ลางราย (evil omen) 
ซ่ึงหากไพใบน้ีปรากฏปกติหรือกลับหัวก็ตาม การอานหนาไพจึงเปนเรื่องลบเสมอ อยางไรก็ตามไพ The Moon อาจมี
ความสัมพันธเก่ียวของกับเรื่องโชคลาง ไสยศาสตร (superstition) หรือสถานที่ที่ไมเหมาะสม เรื่องอาถรรพ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มี
ความแรง หรืออาการหวาดผวาท่ีมักตื่นขึ้นในกลางดึกอยางไมทราบสาเหตุ เปนตน (ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา, 2555: 219)
   3.4.3 คําพยากรณจากหนาไพ The Moon 
    ไพ The Moon มักมาพรอมกับความโศกเศรา ดังเชนเทพีอารทิมิสประสพในตํานาน ความหมนหมอง 
สับสน ทอแท ความรูสกึสิ้นหวังที่ทําใหหมดกําลังใจในการลุกขึ้นสู เสมือนคนที่กําลังหาทางออกไมไดมืดแปดดาน โดยอาจมา
จากสถานการณจริงที่ทําใหเปนเชนน้ันหรือเปนเพียงแคความวิตกกังวล หวาดหว่ันอันมีเหตุมาจากความคิด ในอีกความหมาย
หน่ึงคือการตกอยูในสถานการณที่เสี่ยงตอการโดนหลอกลวง (เดวิด บุญทวี, 2550: 92) 
    หากถามถึงบุคลิกลักษณะของเจาชะตาในการพยากรณ สามารถพยากรณไดวาบุคคลน้ัน มีความวิตก
กังวลสงสัยอยูเสมอ จนบางครั้งอาจกลายเปนอาการโรคประสาทได ในเชิงดานความรัก ไพใบน้ีมักหมายถึงความรูสึกที่
ออนไหว ความคิดถึง ความหวงใย หรือมีเหตุการณบางอยางที่ทําใหเรารูสึกไมม่ันคง ซ่ึงแทจริงแลวอาจจะไมไดเปนอยางที่คิด
ไวก็เปนได หากแตความสัมพันธน้ันเดินมาถึงทางท่ีตองเลือก ความลังเล เน่ืองจากความดีความชั่ว หรือความรับผิดชอบตาง ๆ 
ที่ทําใหเราไมสามารถเลือกได บางตําราหากไพ The Moon ปรากฏอยูในตําแหนงที่ 3 มักหมายถึงความทุกขที่เกิดจากความ
รัก เ น่ืองจากเจาชะตามักพบรักที่ ซํ้าซอน กลาวคือ รักคนท่ีมีเจาของ น่ันเอง กลาวสรุปสั้น ๆ  คือในดานความรัก                        
ไพ The Moon เปนไพความรักที่ปราศจากความสุข และมักเกิดความวิตกกังวลและความหวาดระแวงอยูตลอดเวลา 
    เรื่องการงาน การเงิน ไพใบน้ีพยากรณวาการงานมีปญหา ไมแนนอน งานเกิดความลาชาหรืออาจถูก
เลื่อนกําหนดออกไป เพ่ือนรวมงานกลาวรายใหเสียชื่อเสียง สวนเรื่องการเงิน มองวาเปนเรื่องภาวะหมุนเงิน จนกอใหเกิดความ
กลัว ความวิตกกังวลในเรื่องคาใชจายตาง ๆ เปนตน ในอีกความหมายหน่ึงของผูเชี่ยวชาญในศาสตรการดูไพพยากรณกลาววา
ไพใบน้ีหมายถึงการเงินที่ผิดพลาดเน่ืองจากการถูกหลอกลวง หรือมีบุคคลที่ทําใหเสียทรัพยจนกระทั่งถูกดําเนินคดีและไมมีใคร
สามารถชวยเหลือไดตองปลอยไปตามกฎแหงกรรม (จุฑามาศ ณ สงขลา, 2550: 99) 
    ในดานสุขภาพ ไพ The Moon มักพยากรณเก่ียวกับโรคภายในของสตรี เชน ปญหาเรื่องมดลูก การมี
บุตรยาก ภาวะความเครียด โรคนอนไมหลับ (insomnia) และสุขภาพทางจิตใจ เปนเรื่องที่ตองระมัดระวังสําหรับผูที่ไดไพใบน้ี
ซ่ึงการตีความเรื่องสุขภาพในไพใบน้ีถือวาไมยากนัก เน่ืองจากเราสามารถอานหนาไพจากสัญลักษณตาง ๆ ที่ปรากฏไดอยาง
ชัดเจนและจากประสบการณในการพยากรณไพพยากรณยิปซีใหบุคคลตาง ๆ พบวาสวนใหญการพยากรณเรื่องสุขภาพมักมี
ความใกลเคียงกับสถานการณปจจุบัน 
    กรณีอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เลือกไดไพ The Moon น้ัน ควรเก่ียวของกับงานในดานความคิด
สรางสรรค งานโฆษณา นักดนตรี นักแตงเพลง นักประพันธ และศิลปน ขณะเดียวกันเจาชะตาที่ เลือกไพใบน้ีในมักมี
ความสามารถพิเศษในการรักษาหรือการใชพลังจิตได เชน รางทรง คนท่ีใชไสยศาสตร อํานาจ คาถา เวทมนตก็มักไดรับ
อิทธิพลของไพ The Moon ดวยเชนกัน (ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา, 2555: 220-221) 
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4. สรุปและการอภิปรายผล
  ผลจากการศึกษาความสัมพันธเทพีกรีกกับไพยิปซี จากหนาไพทั้งสี่ใบที่เปนตัวแทนของเทพีทั้ง 4 องคไดแก เทพี
เพอรเซโฟนี เทพีดีมีเทอร เทพีไอริส และเทพีอารทิมิส จะพบแนวโนมในการกลาวถึงเทพีทั้งสี่ในทิศทางที่แตกตางกันอยาง
สิ้นเชิง กลาวคือ เทพีเพอรเซโฟนี ซ่ึงเปนตัวแทนของหญิงสาวในไพ The High Priestess เปนไพที่แสดงถึงหญิงที่มีอารมณ
ซับซอนเขาใจยาก ราวกับมีสองบุคลิกในรางเดียวกัน มีความออนไหว เพอฝนและจินตนาการ เทพีดิมีเทอรเปนตัวแทนของ
หญิงสาวในไพ The Empress ซ่ึงมีนิสัยโอบออมอารี ชอบชวยเหลือ มีอํานาจบารมี มีบุตรและบริวารรายลอม มีสติปญญา    
ไหวพริบ ม่ันคงในเรื่องเงินทองและทรัพยสิน ขณะที่ไพ Temperance เปนไพตัวแทนของเทพีไอริส มักใหความหมาย
ในเชิงลบเม่ือเทียบกับไพสองใบที่กลาวไปกอนหนาน้ี เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง การใชอารมณมากกวาเหตุผล การโตแยง
และการมีความคิดเห็นท่ีไมเหมือนใคร เน่ืองจากไพใบน้ีเปนไพธาตุนํ้าจึงมักเก่ียวของกับเรื่องอารมณเปนหลัก และสุดทาย              
เทพีอารทิมิส เปนตัวแทนหญิงสาวในไพ The Moon ที่หมายถึงความวิตกกังวล ความหวาดระแวง ความไมแนนอน 
การสูญเสีย ความผิดหวังเศราหมอง หรืออาจหมายถึงการถูกหลอกลวง  
  ขอสังเกตหน่ึงที่ผูศึกษาไดคนพบขณะที่อานจากตัวเลขหนาไพหมายเลข 2 The High Priestess และไพหมายเลข 3 
The Empress น้ันสามารถจัดอยูกลุมตัวเลขท่ีมีอิทธิพลคลายกันได กลาวคือ เปนกลุมที่แสดงถึงความจริงของชีวิตมนุษย 
ไดแก ความบริสุทธ์ิ ความชั่วราย และความตองการทะเยอทะยาน  ในทางพุทธศาสนาไพสองใบน้ีอาจเปนตัวแทนถึง
กามตัณหาโดยทั่วไปที่เปนปจจัยพื้นฐานของมนุษย ขณะที่ไพหมายเลข 14 Temperance และหมายเลข 18 The Moon 
จัดอยูในกลุมผลกระทบของส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอเจาชะตา การแกไข การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงและปญหาที่ซอนอยูในจิตใตสํานึก  
  อาจกลาวไดวาไพทั้งสี่ใบ ถูกนํามาเปนตัวแทนของหญิงสาวท่ีมีความดี ความงาม มีสติปญญาและมีสภาวะทาง
อารมณของเพศหญิง ที่สลับซับซอน ออนไหว ยากที่จะเขาใจ ซ่ึงเปนคุณสมบัติของหญิงสาวโดยทั่วไปดังไดอธิบายไวขางตน 
อยางไรก็ตามการผูกเรื่องราวโดยการนําเอาเทพปกรณัมมาสรางเปนคําพยากรณน้ันก็เพื่อที่จะสามารถอาน หรือตีความจาก              
หนาไพไดอยางถูกตองและแมนยํา โดยทําใหผูที่ศึกษาหรือผูที่สนใจในศาสตรของไพยิปซีน้ันไดรับความสนุก และอรรถรสจาก
ตํานานของไพแตละใบ ซ่ึงเชื่อมโยงกับหลักการพยากรณของไพใบน้ัน ๆ ดวย  
  อน่ึง การนําเรื่องราวจากเทพปกรณัมกรีกที่ปรากฏในไพยิปซีมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณคดี 
(literary works) เปนเรื่องที่นาสนใจ โดยใชไพยิปซีเปนเครื่องมือในการสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเรียนในรายวิชาวรรณคดีน้ัน
สามารถทําไดโดย 2 วิธีดังน้ี 1) ผูสอนสามารถใหผูเรียนวิเคราะหสัญญะ (sign) หรือสิ่งที่ถูกสรางข้ึนมาเพื่อแทนความหมาย 
(meaning) ที่ปรากฏบนหนาไพ อันจะนําไปสูกระบวนการที่กอใหเกิดการวิพากษวิจารณที่มีศิลปะมีชั้นเชิงตอไปในอนาคต 
2) ผูสอนสามารถใหผูเรียนผูกเรื่องราวจากตํานานแลวเขียนเปนเรื่องสั้นโดยสงเสริมการใช จินตนาการ ความคิด และสํานวน
ภาษาในการพรรณนาอยางมีเหตุมีผล อันเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญอยางหน่ึงในการเรียนรายวิชาวรรณคดีที่จําเปนตอง
มีการใชจินตนาการ อารมณ ในการเขียนวิเคราะหวิจารณจากเรื่องท่ีอานโดยผานกระบวนการสังเคราะหที่มีความเปนระเบียบ
แบบแผน นอกจากน้ีการใชศาสตรการพยากรณไพยิปซีกับตํานานเขาดวยกันน้ันทําใหสามารถพยากรณไดอยางคอนขางตรง
กับสถานการณจริง เน่ืองจากการตีความจากสัญลักษณตาง ๆ บนหนาไพกอปรกับเรื่องราวที่แฝงอยูในตํานานน้ันทําใหสามารถ
ถายทอดความหมายท่ีแฝงไวออกมาไดอยางถูกตอง ขณะเดียวกันการเปลี่ยนภาพลักษณของรายวิชาวรรณคดีที่แตเดิมถูกมอง
วาเปนรายวิชาที่นาเบื่อ ใหกลับกลายมาเปนวิชาที่นาสนใจและนาตื่นเตนกับการพยากรณพยากรณอีกดวย  
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บทคัดยอ 

 จากการเปลี่ยนแปลงไปของศตวรรษ วิธีการวิจัยดานคลังขอมูลคอมพิวเตอรไดรับการยอมรับวาเปนการศึกษาใน
รูปแบบใหมของงานวิจัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HSS) (Baker et al, 2008, 221)(Caldas-Coulthard and 
Moon 2010. 99) (Mayaffre & Poudat, 2013, 65). การศึกษาวาทกรรมคลังภาษาหรือ CADS นี้ไดรับการพัฒนาในท่ัวทุก
มุมโลกอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายทศวรรษ โดยเฉพาะอยางยิ่งวาทกรรมทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดประสงคดังนี้ คือ เพื่อศึกษาวาทกรรมของประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาอยางเปนระบบ 
โดยวาทกรรมสําคัญท่ีกลาวขึ้นโดยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผูมีช่ือเสียงแหงทศวรรษที่ 21 ในวันรับตําแหนง
ประธานาธิบดี 3 ทานเปนขอมูลทางวาทกรรมหลักงานของวิจัยนี้  ประธานาธิบดีทั้งสามทานไดแก ประธานาธิบดีโอรัก โอ
บามา ประธานาธิบดีดอนัลด ทรัมป  และประธานาธิบดีโจ ไบเดน  โดยมีคําถามวิจัย 2 ประการคือ 1) ลักษณะทางภาษาใดท่ี
ปรากฏในวาทกรรมทางการเมือง 2) อํานาจทางวาทกรรมเรื่องใดถูกสะทอนใหเห็นไดจากบริบททางการเมือง โดยวิธีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของคลังขอมูลภาษาจากคอมพิวเตอร  ทําใหลักษณะทางภาษาที่สําคัญหลายประการรวมท้ังวจน
กรรมไดถูกอธิบายอยางเปนรูปธรรม 

ในบรรดาการวิเคราะหและการรวบรวมวรรณกรรม การอภิปรายผลการวิจัย ในคร้ังนี้ ไดจากการพิจารณาผลลัพทที่
ไดทางสถิติ และในแงมุมของการพรรณนาจากอากัปกิริยาและพลังของคําพูดในขณะท่ีพูด  ผลการวิจัยน้ียังมีบทบาทสําคัญตอ
การศึกษาท้ังทางดานภาษาศาสตรเกี่ยวกับวาทกรรมทางการเมือง (PDA) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับวิเคราะหคลังภาษาตอไป 

คําสําคัญ: การวิเคราะหคลังภาษา, ความถี่, สุนทรพจนทางการเมือง, การวิเคราะหวาทกรรมทางการเมือง 
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Abstract 

 According to a turn of the century, corpora are established as a modern platform of Humanities 
and Social Sciences (HSS) empirical researches (Baker et al, 2008, 221)(Caldas-Coulthard and Moon 2010. 
99) (Mayaffre & Poudat, 2013, 65).  A corpus-analysis discourse studies or CADS research have increasingly
developed in several parts of the world for decades particularly in the US political scenarios.  

 The research major purpose is to explore the potential US presidential speeches systematically. 
Three essential residents’ victory speeches conducted by three famous presidents in the 21st century 
were included for the political discourse analysis (PDA); the presidents of the United States, “Barack 
Obama”, “Donald Trump”, and “Joe Biden”. The investigation was carried out serving two crucial 
research questions; 1) what lexical features are emerged from PDA and 2) What kinds of powers are 
reflected from the US political discourses. By means of the quantitative data analyzing, potential linguistic 
aspects and speech acts were explained concretely.  

 Among those corpus analysis and findings, the research discussions are instituted basing on the 
statistical results and descriptive aspects; speech acts and powers. The implications of this research play 
an important role on both the PDA in linguistic experiments and the corpus-driven analysis works 
extensively.  

Keywords: Corpus Analysis, Frequency, Political Speech, Political Discourse Analysis, PDA 

Introduction 
 A corpus analysis is known as ‘Digital Corpora’ that several linguistic scholars indicate it as an 
essential device in discourse analysis work, linguistic studies, corpus linguistics and political discourse 
(Mayaffire & Poudat, 2013, 66). Due to the corpus methods, the digital nature of the data is created and 
expressed effective explanation on language which complementing traditional reading (Mayaffire & Poudat 
(2013, 67).  
 In the concrete terms, Mayaffire and Poudat (2013, 67) point out that this digital technology is 
interpreted by the linkage of ideas and echoes of the language relevance. The corpus evidence is shown 
from word-for-word, linear or systematic reading like tables, indexes and list of words (Mayaffire & Poudat 
(2013, 67). A notable merit of political corpus can be specified in concise multidisciplinary dimensions 
regarding on linguistic materials like words, sentences, documents, and discourse (Mayaffire & Poudat, 
2013, 65-66). It is said that the digital revolution of corpora in language studies provide a precious 
approach especially for the political corpora interpretation and evaluation (Mayaffire & Poudat (2013, 67). 
In a deeper focus, the corpus analysis in political discourse works is relied on the statistical techniques 
nevertheless it also requires the researchers’ judgments and decisions for the text-input, the taken-
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analysis and the cut-off points (Baker et al, 2008, 221-222). The qualitative discourse explanation is called 
for other essential details and considerations in the social, cultural, and political context (Weiss & Wodak, 
2002, 223) which Sinclair (1994, 7) notes that “Language users cannot accurately report language usage, 
even their own. Consequently, such a form of PDA, the corpus study is crucial advantages that Willis 
(2017, 217) and Sinclair (1994, 7) pinpoint them as an uncover patterns in speech styles allowed to be 
analyzed via the corpus statistical technology. The value of using corpora in political context experiments 
can be indicated by several linguistic scholars like Johnson, Culpeper and Suhr (2003) whose work on the 
political terms were applied in three corpora of UK newspapers during 1994-1999 and the findings 
pointed out the noteworthy of Labour Party. Willis (2017) used corpus analysis to study about the UK 
politicians’ talks about climate change under the topic; ‘the 2008 Climate Change Bill’, and his results 
showed the highlights of economic and technical issues going beyond the human and social dimensions. 
Moreover, Chen et al. (2019, 13) examined the linguistic styles in the presidential campaigns expressed by 
Hilary Clinton and Donald Trump’s. And the textual analysis of corpora via AntConc expressed a 
significant diversity of lexical uses in both politicians’ speeches. Similarly, Hamed (2020, 137) investigated 
the keywords and collocations in US presidents’ discourses which expressed by Clinton, Bush, Obama and 
Trump. His corpus analysis data insisted for several similarity and differences among the pontifical 
speeches variously.  
 The value of PDA work relieves political phenomena be more explicable which is the same line as 
Pelinka (2007, 129), Chilton and Schaffer (1997, 206) insisted. The data found and expressed by means of 
political discourse can be substituted for the politicians’ brightly foregrounds. In this study, the researcher 
also includes the descriptive analysis of speech acts and power for a higher level of succinct explanation 
in PDA. The speech acts proposed in this work is ‘an illocutionary act’ which is valued for the speakers’ 
communicative purposes; representatives, expressives, verdictives, directives, commisives, and 
declarations. With a high regard to these pragmatic elements, the utterances in political conventions can 
be intensively explained (Hudri and April, 2018, 1). As the connection of language and contexts, the 
research data can be construed pragmatically based on linguistic forms and the users of them (Yule, 1996, 
49), the literal meaning and pragmatic acts are essentially expressed via the political speeches 
purposively and functionally Yule, 1996, 49). Similarly, ‘power’ in PDA is independently associated and is 
proposed in this work. The power is as domination urged in a certain political situation which Karlberg 
(2005, 2) notes that it plays a significant role in human society in which the ways people think and talk as 
a result learning about ‘power’ is very meaningful for the peaceful cultivation (Karlberg (2005, 1). In this 
view, Wartenberg (1990, 5) insists for the PDA is necessary to pin audience down to the definition of 
‘power to’ and ‘power over’. Both distinct terms describe a set of phenomena of social powers which 
needs to be comprehended past political speech analysis.  
 Substantively, this PDA work revealed significant verification of how corpus-driven techniques and 
pragmatic descriptive analysis are beneficial in the political discourse. It also proclaimed displaying and 
analyzing statistically in order to answer two research questions; 1) what lexical features are emerged 
from PDA and 2) What kinds of powers are reflected from the US political discourses. 

Methodology  
 Considering the research inquiries, the corpus-driven investigations were conducted using the 
quantitative analysis and the qualitative descriptions which were respectively explored.  
 This study employs corpus-driven approach to systematize the political speech data of the US 
leaders during the two decades, Barack Obama (2009-2017), Donald Trumps (2017-2021) and Joe Biden 
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(2021 up to present). The comprising of 12,232 words of the Victory Speech was purposively selected on 
account of the sharing of primary stage for their presidential appearance. It was the first day for the 44th, 
45th and 46th US presidents delivered the foremost orations to American people. To complete the 
research investigation, the corpus of LancsBox5.0 was utilized. The Words in Lancsbox5.0 was considered 
to identify data relevant to the PDA. Interestingly, the corpus-driven analysis revealed the significant 
frequency toward the key notes as well as the remarkably concordances. The various dimensions of 
collocations in the statistic results imparted diverse political powers via the three presidential speeches. 

Results and Discussions 
 In what follows, corpus linguistics and text statistics were carried out and the results pointed out 
several dimensions of the three US presidential speeches diversely. The frequencies and collocations 
below indicated distinct and similarity among the US politicians.  

Joe Biden Barak Obama Donald Trump 
the 101 the 238 the 236 
and 96 and 204 and 196 
we 88 of 143 of 153 
of 77 to 127 to 147 
to 65 we 109 our 110 
a 46 our 94 in 98 
our 43 a 90 will 96 
in 42 that 89 i 82 
this 39 in 60 we 75 
i 33 is 55 have 69 

        Figure 1 Top 10 Frequency Results of three US presidents’ speeches analyzed by corpus 

According to the corpus data, the top frequencies among the three presidents’ speeches 
illustrate ten word frequencies they had uttered differently. For Joe Biden, the recent US president used 
‘the’ as the most frequent for 101 times, then ‘and’, ‘we’, ‘of’, ‘to’, ‘a’, ‘our’, ‘in’, ‘this’ and the word ‘I’ 
was the least. Meanwhile Barack Obama, the 44th President’s Victory Speech revealed ‘the’ as the most 
frequent, then ‘and’, ‘of’, ‘to’, ‘we’, ‘our’, ‘a’, ‘that’, ‘in’, and ‘is’ as the least. And the 45th President 
expressed ‘the’ as the most’, then ‘and’, ‘of’, ‘to’, ‘our’, ‘in’, ‘will’, ‘I’, ‘we’ and ‘have’ as the least. In a 
regard to the corpus analysis, the function words like nouns, verbs and adjectives usually convey the 
speakers’ intentions and they should be involved in the data discussions. Obviously, among these 
diversities, the function word; ‘we’ and ‘our’ were represented the most sharing word uses for all 
speeches. However, they were uttered variously in frequencies.  In this closer view, the present US 
president, Joe Biden said ‘we’ as the third often and ‘our’ for the seventh comparing to other 
frequencies in his speech. In the same way, Barack Obama used ‘we’ and ‘our’ for relatively similar 
frequencies as the fifth and the sixth frequent word lists. However, Donald Trump uttered ‘we’ seventy-
five times as the ninth frequent word and ‘our’ for more than a hundred as the fifth in his lists.  

The diverse ‘we’ expressions showed different presidency viewpoints as the figurative signs to 
their US audience.  As the democrat party members, two US presidents, Obama and Biden uttered ‘we’ 
for the equality and respect. The word, ‘we’ crucially urged the listeners’ several heartfelt feeling and 
this referred to the aspects of ‘Representatives’ for stating and claiming. It also arouses the acts of 
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‘Commisives’ for promising and ‘Declarations’ of blessing. These speech act elements vitally highlighted 
their speech into the unity of America.  The use of ‘we’ was also seen in Trump’s victory speech but it 
was not often as comparing to Biden and Obama. Meanwhile Trump uttered ‘our’ for more often due to 
the homogeneity and it also illustrated speech acts in the same way as ‘we’. In this case ‘our’ was used 
as ‘Verdictives’ for assessing, ranking and thinking according to the sense of belonging. This concisely 
showed the speakers’ possession nonetheless the word ‘our’ also reflected the personals’ self-concern 
at the same time. These evidences indicated all presidents’ view on the remarkable ‘Powers’ of 
‘Unification of American citizen’ and ‘Ownership of the land’ which both valued ‘Nationalism’ as the 
supreme goal. 
                   Joe Biden       Barak Obama     Donald Trump 

come 5.292949 far 5.660961 don’t 6.865699 
can 5.231548 yes 5.660961 those 6.61416 
do 5.05591 day 5.11664 must 6.128733 
things 5.029915 can 5.03091 make 5.543771 
must 4.971021 change 4.853606 same 5.450661 
other 4.707987 were 4.853606 again 5.391768 
stand 4.707987 hope 4.660961 love 5.391768 
here 4.515341 will 4.653141 can 5.254264 
with 4.444952 as 4.647155 because 4.99123 
if 4.292949 tonight 4.531678 people 4.927099 

         Figure 2 Top 10 Collocation Results of three US presidents’ speeches analyzed by corpus 
 

In these statistic results, there are significantly expressions of the collocation in three leader’s 
speeches. Generally, a collocation referred to the words occurred nearby the certain word. In the above 
data, ‘can’ was preciously sharing collocations among the three presidents’ orations while ‘must’, and 
‘don’t’ were considered interesting collocations. Precisely, ‘can’ was used with the second strongest 
locate for Joe Biden, the fourth locate for Barack Obama, and the eighth for Donald Trump. In this case, 
the number of word data was also needed to be considered. In Biden’s talk, it comprised 2,388 words 
while Obama’s was 4,521 words, and Trump’s was 5,323 words. And these related to the 45th President, 
Donald Trump for saying ‘can’ as the most frequent in collocations however comparing to the others’ 
total number of words, his ‘can’ was not the highest frequency in top ten collocation results. On the 
other hand, for Joe Biden, ‘can’ was the second collocated with other words in this speech as same as 
Barack Obama who emphasized this word long side with ‘change’ which was resemble as his presidential 
promotion campaign.  

For the further discussions, the researcher proposed the following figures for more concise 
explanations especially for ‘can’, ‘must’ and ‘don’t’.
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         Figure 3 Concordance Results of Joe Biden 
The first word with highest collocation frequency ‘can’ was highlighted as uttered by all US 

Presidents’ speeches in regard to the linguistic features which indicated the positive meaning and 
interpretations variously. The examples of ‘can’ and collocations were “…can and should be…”, “…can 
be and we must be…”, “…can do great things.”, “…can do this if we open…”, “…can join forces, stop the 
shouting…”, and “….can right wrong….” etc. The mentions of ‘can’ for in these concordancing samples 
proclaimed several pragmatic communications of illocutionary acts; ‘Representatives’ for stating, 
‘Verdictives’ for assessing, ranking, thinking, and estimating, and the last act was ‘Directives’ for 
requesting, inviting, insisting, and suggesting. These linguistic features were interpreted statistically in the 
similar way to Barack Obama for the same word, ‘can’.  

   Figure 4 Concordance Results of Barack Obama 

 Attentively, the 44th US President, Barack Obama used ‘can’ collocations in the form of 
cohesions; ‘repetition’ like “Yes, we can” in order to arouse the audience’s interests. This was sharing the 
same types of illocutionary or speech acts to Biden’s previous remarks; ‘Representatives’ for stating, 
‘Verdictives’ for assessing, ranking, thinking, and estimating, and the last act was ‘Directives’ for 
requesting, inviting, insisting, and suggesting. Repeatedly, both the Democrats persuaded his audience 
‘Bravery’ and ‘Hope’ which were considered the great powers in their presidential conventions.   
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     Figure 5 Concordance Results of Donald Trump 
 In focusing on this issue, the corpus data-driven interestingly identified the 45th US President speech 
as The Republican leader constantly delivered several denial views in his presidential speech. The 
communicative act of ‘Verdictives’ for assessing, thinking and estimating could be seen in his highest 
collocation word list like ‘don’t’ and ‘must’. According to the concordancing of ‘don’t’ like “… don’t get 
that kind of a deal…”, “…don’t have much time…”, “…don’t want them in our country….”, “…don’t win 
anymore…”, and “Don’t we love defending….”. These sample concordances illustrated significant 
viewpoints of ‘Verdictives’, ‘Directives’, ‘Commisives’, and ‘Declarations’. Beside the great expression of 
‘assessing, ranking, thinking, and estimating’ of Verdictives, for ‘Directives’, they delivered ‘commanding, 
daring, insisting, as well as suggesting’. Moreover, the ‘Commisives Acts’ could be related to ‘threatening 
and promising’. The ‘Declarations’ comprised ‘firing and arresting’. Crucially, many of word collocations in 
rejections occurred in Donald Trump’s oration on his presidential speech day implied his concise 
ambitions ruling the country with the power of ‘Authority’. According to the corpus analysis results, his 
oration urged the US citizens the appreciation and benefits of the US as the supreme goal. Again that the 
power of ‘Patriotism’ was aroused among the US similarly appeared in the speeches of the other 
presidents; Biden and Obama.  

Conclusions  
 In regarding of the research inquiries, this study was involved both quantitative data via the corpora 
approach and the qualitative investigation in regard to the speech acts and powers. It significantly 
revealed in the important association among three political elements; actors, matters and purposes which 
15 Graber (1981, 196) specially insists them as the essential parts of political discourses and the political 
communications. 
 The analysis of corpus frequencies in key words, collocations and concordances helped the research 
discussion be more concise. The descriptive data discussions were also systematically expressed and they 
indicated several interesting information via these three US leaders’ speeches. The high frequency 
findings and discussions disclosed diversity between the two political parties in this county. While the 
Democrats value the mutual concessions with the diplomatically coaxing, the Republicans trended to be 
uncompromising with the appraising of the US accomplishment and victory. However, all US presidential 
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speeches were indistinguishably launched with a great attitude towards US powers like ‘bravery’, ‘hope’ 
and ‘patriotisms’. These political powers were raised on account of the cooperation and the unity of 
America.  
 With a summary of this research, it was clear that the corpora analysis refined the PDA in the greater 
way. The frequencies of corpus-driven data strongly imparted statistic evidences for the effective political 
discourse exploration. Particularly, it was an important claim for implements of the corpora approach in 
the PDA as well as the other linguistic analysis works. 
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Traumatic History and Its Devastating Impacts in The Absolutely True Diary of a 
Part-Time Indian 
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Abstract  

The purpose of this academic paper is to explore historical aspects concerning the Native Americans 

and European settlers who migrated to an American continent where the Native Americans had been living 

for more than ten thousand years. It also explores their pain and grief as a result of European settler 

colonialism which led to reducing the native population by ninety percent from pre-colonial times. The paper 

analyzes the American Indians’ life in the Spokane Indian reservation which Sherman Alexie depicts in his 

young adult fiction The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. This academic paper aims to point out 

how the traumatic history devastatingly affects the Spokanes’ life and how their despair significantly leads to 

Junior’s decision to search for a better chance in life.  

Keywords: Native Americans, the traumatic history, the Spokane Indian Reservation 

 

 The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 
Sherman Alexie

Spokane Indian Reservation  
-  

    
-18  

The Lone Ranger and Tonto Fist Fight in Heaven PEN/Hemingway Award 
“Smoke Signal” 

The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian   
National Book Award for Young People’s Literature  8 

American Indian Youth Literature Award American Library Association’s Best Book 
Award The Absolutely True Diary of A Part-Time Indian 
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2.
The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 

-

    
Thus, according to Ward Churchill, a professor of ethnic studies at the 
University of Colorado, the reduction of the North American Indian 

represents a ‘vast genocide…, the most sustained on record.’ By the end of 
the 19th century, writes David E. Stannard, a historian at University of Hawaii, 
native Americans had undergone the ‘worst human holocaust the world had 
ever witnessed, roaring across two continents non-stop for four centuries and 
consuming the lives of countless tens of millions of people’ p. 1 .   

 , “After the independence of the United States was 
can settlers began their century-long westward expansion, largely 

w p. 1  

at “The list of infectious diseases that spread from the Old World to the New 

Debyn
among inhabitants of the Old World, Native Americans lived in a relatively disease-
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“To some, however, this is enough In itself to warrant the term genocide. 

and starvation in the ghettoes are counted among the victim of the 
Holocaust, Indians who died of introduced diseases were as much the 
victims of the Euro – American genocidal war as were those burned or 

p.  

“ -
achieve his purpose, Jackson 

 

“Food was scarce and disease 
ran rampant on the overland routes as well, which proceeded in spite of lethal cold or searing heat for more 

 

of the Trail of Tears still reverberates within tribal communities. Tragically, it wouldn’t be the last time that 
the U.S. government imposed its will  

“The Indian’s night promises to be dark. Not a single star of hope hovers above his horizon. 
Sad-voiced winds moan in the distance. Grim fate seems to be on the Red Man’s trail, and wherever he will 
hear the approaching footsteps of his fell destroyer and prepare stolidly to meet his doom, as does the 
wounded doe that hears the approaching footsteps of the hunters” . 

 “Later, defeated and placed on reservations, Indians were viewed 
nationally as children in need of white supervision”  . 

“Today, compared to the national population, Native Americans have significantly lower 
median incomes, lower homeownership, increasing health disparities, and twice the level of poverty. These 
outcomes are the effects of a system of white supremacy” tices Against Native Americans, 
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3.  
 The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 

 
 

“…and the soul wound, the deep long-lasting anguish that began with the arrival of Columbus on Turtle 
Island and the subsequent death, dispossession, and denigration of millions of Native people in the 

, , p. 
 Brave Heart 

  
American Indians experienced massive losses of lives, land, and culture 
from European contact and colonization resulting in a long legacy of 
chronic trauma and unresolved grief across generations. This phenomenon, 
labeled historical unresolved grief, contributed to the current social 
pathology of high rates of suicide, homicide, domestic violence, child abuse, 
alcoholism and other soci   

 

  
people who came from poor people who came from poor people, all the way back to the very first poor 

Alexie, . 
 

  

” lexie,  
 

because you’re stupid and ugly. And then you start believing that you’re stupid and ugly because you’re 
Indian. And because you’re Indian you start believing you’re destined to be poor. It’s an ugly circle and 

Alexie, , p.  
 

“Conversations” KCTS 9 “
” 

 

“Sherman Alexie on Living 
Outside Borders” “I drink because I’m Indian.” 

“It’s the 
saddest thing imaginable.” 
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 e drunk. And plenty of drunken 
Alexie,   

 
I cried because so many of my fellow tribal members were slowly 
killing themselves and I wanted them to live. I want them to get 
strong and get sober and get the hell off the rez. 
It’s a weird thing. 
Reservations were meant to be prisons, you know? Indians were 
supposed to move onto reservations and die. We were supposed 
to disappear. 
But somehow or another, Indians have forgotten that reservations 
were Alexie,  . 

 

Alexie, . 18 . 
  

p. . 

 
‘What’s wrong with you?’ he yelled 
‘Everything!’ Rowdy yelled back. 
‘Rowdy’ fought everybody. 
He fought boys and girls. 
Men and Women. 
He fought stray dogs. 
Hell, he fought the weather. 
He’d throw wild punches at rain Alexie,  p. . 
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hydrocephalic

  
around it. Some of the 

ld pick me up, spin me in circles, 
Alexie, p. . 

“Everybody on the rez calls me a retard about twice a day. They call me retard when they are pantsing me 

retards on the rez? We get beat up. At least onc Alexie, p. 6 . 
 

“I fell down. One of the brothers picked me up, 
dusted me off, and he kneed me in the balls… The Andruss brother laughed and walked away. Oh, by the 
way, did I mention that the Andruss triplets are thirty years old? What kind of men beat up a fourteen-year-
old- Alexie, p. . 

 

feelings are helplessness, powerlessness, feelings of inferiority, and disorders in the identification of the self” 
 

“Superman and Me” 
 

 
A smart Indian is a dangerous person, widely feared and ridiculed by Indians 
and non-Indians alike. I fought with my classmates on a daily-basis. They 
wanted me to stay quiet when the non-Indian teacher asked for answers, for 
volunteers, for help. We were Indian children who were expected to be 
stupid. Most lived up to those expectations inside the classroom but 
subverted them on the outside… As Indian children, we were expected to 
fail in the non-Indian world. Those who failed were ceremonially accepted 
by other Indians and appropriately pitied by non-Indians.   

“I refused to fail. 
The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 
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weird old coot, but most of the kids dig him because he doesn’t ask too much of us. I mean, how can you 

that was at least thirty years older than I was… My school and my tribe are so poor and sad that we have to 
study from the same dang books our parents studied from. That is absolutely the saddest thing in the world 

 old, old, old, decrepit geometry book hit my heart with the force of a nuclear 
 

 

ll these kids have given up,” he said.  “All your 
friends. All the bullies. And their mothers and fathers have given up, too. And their grandparents gave up and 

Alexie   

 

 
Alexie  61  

 

 

 
 

 

 
. (2562 . http://www.schoolofchangemakers.com 

Abruzzi, W. S. (2000). The myth of chief Seattle. Human Ecology Review -  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1767 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Alexie, S. Superman and me. Retrieved from http://www.umsl.edu 

Alexie, S The absolutely true diary of a part-time Indian. New York: Little, Brown and Company. 

Alexie, S. (2008, November 13). Conversation at KCTS9. 

Brave Heart, M. Y. H., & DeBruyn, L. M. (1998). The American Indian holocaust : Healing historical unresolved 
grief. American Indian and Alaska Native Mental Health Research, 8(2), 60-82. 

Chief Seattle’s Speech. ( ). Retrieved from http://www.collectiveliberation.org 

Denevan, W. M. (1992). Introduction. In W. M. Denevan (Ed.), The native population of the Americas in 1492 
(1-12). Madison: University of Wisconsin Press. 

Dobynes, H. F. (1993). Their number become thinned. Knoxville: University of Tennessee Press. 

Indian Treaties and the Removal Act of 1830. (n.d.). Retrieved from www.history.state.gov>milestones? 
indian-treaties 

Jie, Y. (2020). The US genocide against Native Americans and the continued injustice today. Global Times. 

Johnson, J. (2010). Healing the soul wound in flight and the absolutely true diary of a part-time Indian. In J. 
Berglund & J. Roush (Eds.), Sherman Alexie: A collection of critical essays - . Salt Lake City: 
The University of Utah Press. 

Lewy, G Were American Indians the victims of genocide?. Retrieved from http://historynews 
network.org 

Nunn, N., & Qian, N. (2010). The Columbian exchange: A history of disease, food, and ideas. Journal of 
Economic Perspectives -188. 

Roos, D. (2019, May 30). How many people died on the trail of tears? Retrieved from http://www.history. 
howstuffworks.com/historical-events/trail-of-tears.htm 

The legacy of injustices against Native Americans. Retrieved from http://www.networkadvocates.org/ 
recommittoracialjustice/legacy/ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1768 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



แนวทางการพัฒนาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ 
ศิริวัฒน  แสนเสริม1* 

1สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม  
*ผูรับผิดชอบบทความ: ssanserm@gmail.com

บทคัดยอ 

บทความน้ีนำเสนอขอมูล และรายละเอียดเชิงเปรียบเทียบของสถาบันที่จดัการเรียนการสอนทางดานศิลปะและการออกแบบที่ไดรับการจัด
อันดับในระดับโลก จำนวน 10สถาบัน จาก10อันดับ ไดแก Royal College of Art. (RCA), University of the Arts London (UAL), 
Parsons School of Design at The New School, Rhode Island School of Design (RISD), Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Politecnico di Milano (POLMI), Aalto University, The Glasgow School of Art, School of the Art 

Institute of Chicago และ Pratt Institute ซ่ึงในแตละสถาบันมีแนวทางและรูปแบบการจัดหลักสูตรที่สรางสรรค และสอดคลองกับความ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณในปจจุบัน สามารถนำมาใชในการปรับปรุงหรือประยุกตในการจัดการหลักสูตรทางดานศิลปะและการออกแบบของ
ประเทศไทยได เพ่ือพัฒนาใหบัณฑิตทางศิลปะและการออกแบบไดเปนนักออกแบบในวิชาชีพที่มีความพรอมและเชี่ยวชาญทั้งความรูและการปฏิบัติ
สำหรับอุตสาหกรรมสรางสรรค อันเปนสวนสำคัญหน่ึงในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคต 
คำสำคัญ: ศิลปะและการออกแบบ, หลักสูตร, แนวทางการพัฒนา 
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Abstract 

This article presents information And a comparative profile of the top 10 world-ranked in art and design 

schools: Royal College of Art. (RCA), University of the Arts London (UAL). ), Parsons School of Design at The New 

School, Rhode Island School of Design (RISD), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Politecnico di Milano 

(POLMI), Aalto University, The Glasgow School of Art, School of the Art Institute of Chicago and the Pratt Institute, 

each with innovative curriculum guidelines and formats. And in line with changes according to the current 

situation It can be used to improve or apply it in the management of courses in art and design in Thailand To 

develop art and design graduates to become professional designers with the knowledge and practice of the 

creative industries. Which is an important part of national development in the future. 

Keywords: art and design, courses, developing 

1. บทนำ
ในยุคสมัยที่การเช่ือมตอและสืบคนขอมูลผานโครงขายดิจิตัล เปนเคร่ืองมือสำคัญในลำดับตนๆของการคนหารายละเอียดที่

ไดรับความสนใจตามเนื้อหาท่ีกำหนดไว เคร่ืองมือคนหาเปนเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ และสำคัญที่สุด
ในการคนหาขอมูลทางออนไลนของผูบริโภค ปจจัยหนึ่งที่มีผลในการตัดสินใจในการเลือกขอมูลนั้น ๆ ไดแก คุณคาของการจัด
อันดับหรือ ranking    

การจัดทำบทความวิชาการในหัวขอดังกลาวนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเชิงเปรียบเทียบของสถาบันการศึกษาตางประเทศ
ที่มีหลักสูตรทางศิลปะและการออกแบบ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการนำมาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวของ
ภายในประเทศไทยได 

ผลงานการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยโลกของQS (Quacquarelli Symonds) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแตปพ.ศ.2547ถึงปจจุบัน มีการ
เผยแพรผานทางเว็บไซตtopuniversities.com ซึ่งเปนผูใหบริการการวิเคราะหและขอมูลเชิงลึกช้ันนำ สำหรับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เปนแหลงขอมูลเปรียบเทียบที่ไดรับความนิยมมากที่สุดแหลงหนึ่งในระดับนานาชาติ ซึ่งมีทั้งการเผยแพร
ผลงานการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยช้ันนำของโลก และผลการสำรวจแรงจูงใจ และความชอบของนักศึกษาตางชาติที่มีตอการตัดสินใจ
เลือกสถาบันเรียนในระดับอุดมศึกษาตาง ๆ อีกท้ังมีการจัดกจิกรรมสำหรับนักเรียนของพวกเขา อาทิเชน The QS World Grad 

School Tour, QS World MBA Tour และ QS World University Tour ซึ่งเปดโอกาสใหนักเรียนที่สนใจเขาศึกษาตอยังสถาบัน
ตาง ๆทั่วโลกกวา225,000คน ไดพบกับกรรมการรับสมัครในมหาวิทยาลัยช้ันนำเหลานั้น ในกิจกรรมจำนวน 348 งานทั่วโลก 
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การศึกษาขอมูลและรายละเอียดของผลการจัดอันดับสาขาทางศิลปะและการออกแบบ ถือเปนสาขาเฉพาะทางที่ตอง
ประกอบดวยความรูทางทฤษีและผลงานปฏิบัติ จึงเปนสวนหนึ่งที่ผูสนใจศึกษาทางดานนี้ไดนำมาใชในการตัดสินใจเพื่อเขาศึกษาตอ
สถาบันที่มีกระบวนการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตรงตามวัตถุประสงคผูเรียนมากที่สุด และเปนแนวทางหนึ่งของสถาบัน
ตาง ๆที่สนใจในการนำมาศึกษาเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวของให
มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

2. รายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ในสาขาศิลปะและการออกแบบ ประจำปค.ศ.2020

QS(Quacquarelli Symonds) ไดเผยแพรขอมูลเชิงเปรียบเทียบ การจดัลำดับ(ranking)ของสาขาศิลปะและการ
ออกแบบ รวมทั้งออกแบบนิเทศศิลป ในระดับโลก 10อันดับแรก ของปค.ศ.2020ในเว็บไซต www.topuniversities.com ดัง
รายละเอียดในตารางนี ้

QS. Ranking Institute & Location Overall Score 

1 Royal College of Art. (RCA) กรุงลอนดอน,สหราชอาณาจกัร 98.9 

2 University of the Arts London (UAL) กรุงลอนดอน,สหราชอาณาจกัร 95.4 

3 Parsons School of Design at The New School นครนิวยอรก 
,รัฐนิวยอรก   สหรัฐอเมริกา 

92.3 

4 Rhode Island School of Design (RISD) เมืองโพรวิเดนซ 

รัฐโรดไอแลนด , ประเทศสหรัฐอเมริกา 
90.7 

5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) เมืองเคมบริดจ  

รัฐแมสซาชูเซตส ,สหรัฐอเมริกา  
88.4 

6 Politecnico di Milano (POLMI) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 87.2 

7 Aalto University  เมืองเอสโป ประเทศฟนแลนด 86.4 

8 The Glasgow School of Art. เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร 84.3 

9 School of the Art Institute of Chicago เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส 
สหรัฐอเมริกา 

83.7 

10 Pratt Institute สถานที่ตั้ง: เมืองบรูคลีน รัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 81.9 

ที่มา: www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/art-design 

จากการคนควาขอมูลเพิ่มเติมทางดานหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขาออกแบบนิเทศศิลปของสถาบัน 10 อันดับโลก 
มีรายละเอียดที่นาสนใจของหลักสูตรแตละสถาบันพอสังเขปดังนี้ 
อันดับที่1 Royal College of Art (RCA) 

Royal College of Art  กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2380 เปนมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบที่เกาแกที่สุดในโลก โดยมีการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง โดยมีนวัตกรรม และความเปนเลิศดานการศกึษาเชิงสรางสรรค. ในป2019 RCA ไดรับการจัดอนัดับตาม
สาขาของมหาวิทยาลัยโลก โดยเว็บไซต www.TopUniversities.com ใหเปนมหาวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบอนัดับหนึ่งของ
โลกเปนปที่หาติดตอกนั  

 RCAเปดสอนในหลักสูตรระดับสูงกวาปริญญาตรีทั้งหมด ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาโท, MPhil, M.Res 

และปริญญาเอก จากสถาบันในกลุมทั้ง4 แหง ไดแกสถาปตยกรรมศาสตร,ศิลปะและมนุษยศาสตร, การส่ือสาร, และการออกแบบ 
Royal College of Art  เปนสถาบันที่ไดรับการยอมรับในระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งดานการวิจัยที่มีคุณภาพ การเรียนการสอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1771 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



เนนการปฏบิัติ และการบูรณาการวิชา STEAM – วิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/วิศวกรรม/ศิลปะ และคณิตศาสตรเขาไวดวยกัน จึงเปน
หลักสูตรที่สรางประสบการณที่มีความเฉพาะ และหาเทียบไดยาก 

อันดับที่2 University of the Arts London (UAL) 

 University of the Arts London (UAL) ไดรับอันดับที่ 2 ของการจัดอันดับทางสาขาศิลปะและออกแบบ จากการจัด 

อันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 QS เปนปที่สองติดตอกัน สถาบันนีก้อต้ังขึ้นในป 2547 จัดเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานศิลปะและ
การออกแบบที่ใหญที่สุดในยุโรป มีนักศึกษามากกวา 19,000 คนจากกวา 130 ประเทศ โดยเปดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรกีาร
ออกแบบกราฟกท่ี Camberwell College of Arts โดยเนนการผลิตบัณฑิตที่เช่ียวชาญงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพ  มีความพรอม
ทักษะการออกแบบ และการมีสวนรวมทางสังคม และความพรอมในการเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการออกแบบในอนาคต

เปาหมายของหลักสูตรคือการเสริมสรางศักยภาพใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงหลัก 
สูตรนี้ ใชระยะเวลาในการศึกษา 3 ปการศึกษา จำนวน 360หนวยกิต โดยแบงเปน 3ขั้น.  (1ขั้น : 1ปการศึกษา ) ในแตละปประกอบ 
ดวยการเรียนการสอน 30 สัปดาห โดยจะตองใชเวลาเฉล่ีย 40 ช่ัวโมงตอสัปดาหในหลักสูตร ซึ่งรวมถึงช่ัวโมงการสอนและการศึกษา
คนควาอิสระมีลำดับขั้นในแตละป ดังนี้ เม่ือเรียนครบหนวยกิตในปที่1(ขัน้ที1่) จำนวน 120หนวยกิต จะไดรับ Certificate of Higher 

Education (Exit Only) ,ปที2่ (ขัน้ที2่) ศึกษาครบข้ันที1่-2 ครบจำนวน 240หนวยกิต จะไดรับ Diploma of Higher Education 
(Exit Only) ,ปที3่ (ขั้นท่ี3). ศึกษาครบข้ันท่ี1-3 ครบจำนวน 360หนวยกิต จะไดรับ Bachelor of Arts : BA (Hons) Graphic Design 

อันดับที่3 Parsons School of Design at The New School 

 Parsons School of Design at The New School กอตั้งมายาวนานกวาหนึ่งศตวรรษ เปนสถาบันท่ีมีศักยภาพในการ 
ขับเคล่ือนดานการออกแบบ มีหลักสูตรการศึกษาที่ทนัสมัย และเปนหนึ่งในสามอันดับแรกของโลก มีการจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่ประกอบดวยสาขาวิชาการแบบสหวิทยาการที่มีเอกลักษณเฉพาะ อาทิเชน หลักสูตรปแรก จะสรางแรงบันดาลใจใหผูเรียน
สามารถเปล่ียนวิชาเอกหรือวางแผนสำหรับอาชีพที่ขยายหมวดหมูที่กำหนดไว หลังจากเรียนจบหลักสูตรปแรก ผูเรียนจะทำงาน
รวมกับอาจารยที่ปรึกษา ดวยการปรึกษากับอาจารยเพื่อกำหนดเปาหมาย และเลือก หรือหากตองการเปล่ียนหลักสูตรปริญญาก็
สามารถทำไดเชนกัน 

หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลปในระดับปริญญาตรี (Communication Design (BFA)) จัดเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ 
เกาแกที่สุดในสหรัฐอเมริกา เปนหลักสูตรเต็มเวลา ใชระยะเวลาเรียน 4ป มีหนวยกิตรวมทั้งส้ินจำนวน 120หนวยกิต มีจุดเดนของ
หลักสูตรคือ การแบงหมวดการเรียนรูเปน 4หมวด ไดแก หมวดที่1 Foundations in Typography หมวดพื้นฐานการออกแบบและ
การใชตัวอกัษรในงานออกแบบ, หมวดที่2 Interaction Design and Coding เรียนรูการออกแบบ และการเขารหัสปฏิสัมพันธ, 
สำรวจความสัมพันธระหวางผูคนและประสบการณดิจิทัล,หมวดที่3 Interdisciplinary Collaboration สรางความรวมมือระหวางสห
วิทยาการ ศึกษาและทำงานรวมกับผูเรียนในสาขาศิลปศาสตร สังคมศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อสำรวจความสัมพันธระหวางการ
ออกแบบกับประเดน็ทางสังคมเทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่กวางขึ้น และหมวดท่ี 4 Real-World Insights การเขารวมกิจกรรมการ
ออกแบบ และการประชุมที่จัดโดย AIGA NY และ Type Directors Club และจัดบรรยายแบบอินเตอรแอคทีฟ โดยผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบ ผานชุดโปรแกรมการบรรยายของสถาบัน 

 นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร BA/BFA Dual Degree เปนรูปแบบการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนปริญญาสอง 
สาขา สามารถศึกษาทั้งศิลปะ,การออกแบบ และศิลปศาสตรเชิงลึก ดวยการจัดหลักสูตรแบบปริญญาสองป หลักสูตรนี้ใชระยะเวลา
ในการศึกษา5 ป ผูเรียนจะไดรับปริญญาตรีทางดานศิลปศาสตร จากEugene Lang College of Liberal Arts และ BFA จาก
Parsons.  ผลลัพธของหลักสูตรสองสาขานี้ จะชวยใหผูเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห และประสบการณจากหองปฏิบัติการที่
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เช่ียวชาญ ทำใหผูสำเร็จการศึกษา สามารถประสบความสำเร็จในสถานที่ทำงานระดับโลกที่ซับซอนในปจจุบัน หรือในการศึกษาขั้น
สูงตอไป 

อันดับที่ 4 : Rhode Island School of Design (RISD) 

 Rhode Island School of Design กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2420 เปนหนึง่ในวิทยาลัยศิลปะและการออกแบบท่ีเกาแก และ
มีช่ือเสียงที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกแหงหนึ่งสถาบันไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในสาขาวิชาเอก
สถาปตยกรรม, การออกแบบ, ศิลปกรรม และศิลปศึกษา จำนวน 19 หลักสูตร 

 หลักสูตรการออกแบบกราฟกในระดับปริญญาตรีที่ RISD เปนหลักสูตรใหการศึกษาที่ครอบคลุมศาสตรหลายแขนงใน
ลักษณะสหวิทยาการ ใชระยะเวลาในการศึกษา  4ป  เม่ือสำเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต : กราฟกดีไซน 
(BFA.(Graphic Design)    มีการจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู และเขาใจกระบวนการออกแบบท่ียั่งยืน และ
สรางการมีสวนรวมทางการออกแบบในสถานการณจริงแบบตาง ๆ ทำใหผูเรียนมีความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบ,ทฤษฎกีารส่ือสาร และกลยุทธในการแกปญหาการจัดการหลักสูตร ประกอบดวย ช้ันปที1่ สรางประสบการณการ
ออกแบบเชิงวิเคราะหทางการประสาทสัมผัส และทางเทคนิคที่หลากหลาย (analytical, formal, sensory and technical 

design experiences), ช้ันปที่2 หลักพื้นฐานการทางการออกแบบ,การใช,การใชสี และการใชแบบตัวอักษร ,ความคิดเชิงแนวคิดใน
ดานตาง ๆ เชนทฤษฎีการส่ือสารระบบภาพ และการออกแบบ, ช้ันปที่3 เนนไปที่ แอพพลิเคช่ันในการออกแบบ หรอืการสรางผลงาน
ออกแบบในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดฝกฝนการออกแบบกราฟก และมีการฝกงานวิชาชีพในชวง
ฤดูรอนหรือระหวางภาคเรียนดวยเชนกนั, ช้ันปที่4 นอกเหนือจากรายวชิาแกนและหมวดอื่น ๆแลว   มีโครงงานศิลปนิพนธ ที่เรียน
สามารถวางแผน และกำหนดดวยตนเอง ซึ่งจะเปนการเจาะลึกถึงจุดแข็ง. ความสนใจ และประสบการณของผูเรียนแตละคน 

อันดับที่ 5 : Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) กอตั้งในป 1861 เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแบบสหศึกษา แบงออกเปน 
5 โรงเรียน (สถาปตยกรรม, วิศวกรรมศาสตร,มนุษยศาสตร, ศิลปะและสังคมศาสตร, การจัดการวิทยาศาสตร) เนนหลักการของ
นวัตกรรมทางการศกึษา อันเปนหวัใจหลักของปรัชญาการศึกษาของ มาโดยตลอด   

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบของMIT (Bachelor of Fine Arts) เปนหลักสูตรระดับปริญญาตร ี 4ป ในสาขา
ศิลปะประยุกต มีจำนวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตรรวมทั้งส้ิน 182หนวยกิต แบงเปน 4 สาขาไดแกTypography, Illustration, 

Photography และ UI/UX Design. ทุกสาขาเปนหลักสูตรที่เนนดานทัศนศิลป และดานศิลปะประยุกต ที่ผสมผสานวิสัยทัศนทาง
ศิลปะ ใหเขากับความตองการของอุตสาหกรรม นกัออกแบบงานศิลปะ. การผลิตงานศิลปะเพื่อจำหนาย เพื่อใหความรู  ใหความ
บันเทิง และการใชความคิดสรางสรรคเพื่อจัดทำผลงาน ผลลัพธหรือเปาหมายตามที่กำหนดไว  การนำผลงานไดเผยแพรในพื้นท่ีส่ือ
ตาง ๆ ท้ังในระดับองคกร ในเว็บไซตและชองทางส่ืออื่น ๆ อีกมากมาย 

หลักสูตรของMIT จึงเปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเปนพิเศษ มีการจัดหลักสูตรที่มีโครงสรางพื้นฐานท่ีล้ำสมัย มุงเนนไปที่การ
พัฒนาทักษะ ที่ตอบโจทยของอุตสาหกรรม  ผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะเปนผูที่พรอมสำหรับงานออกแบบใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี 
อันดับที่ 6 Politecnico di Milano (POLMI) 

Politecnico di Milano กอต้ังขึ้นในป 2406 เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่โดดเดน และใหญที่สุดในอิตาลีดานวิศวกรรม
,สถาปตยกรรม และการออกแบบ มีนักศึกษามากกวา 45,000 คน  กระจายอยูในวิทยาเขต7แหง โดยมีวิทยาเขตตั้งอยูในมิลาน2

แหงคือ วิทยาเขตLeonardo และBovisa และวิทยาเขตอีก5แหงในเมืองอื่น ๆ ของอิตาลีที่อยูใกลเคียง ไดแก Como, Lecco, 

Cremona, Mantua และ Piacenza  
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 หลักสูตรปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป อยูภายใตสังกัดของ School of design วิทยาเขตBovisa ใชเวลาเรียน3ป 

180หนวยกิต เม่ือสำเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาบตัรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ออกแบบนิเทศศิลป): Bachelor of Science 

degree(Communication Design) BSc.  การจัดการหลักสูตรและรายวิชาของสาขาออกแบบนิเทศศิลปของสถาบันนี้มีรายวิชาที่
นาสนใจสวนหนึ่ง ไดแก (1) DESIGN STARTUP รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบพื้นฐานทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ 
ของแนวคิดทางธุรกิจ สามารถเปล่ียนเปนโอกาสสำหรับความสำเร็จของผูประกอบการได (2)DESIGN FOR SOCIAL รายวิชานี้มี
จุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสที่แทจริงในการเผชิญหนาและมีความเขาใจสภาพการณความเปนจริงทางสังคม และเศรษฐกิจท่ี
แตกตางกัน, สรางประสบการณที่เปนรูปธรรมในการเขาถึง มีการกำกับดูแลรวมกันระหวางสถาบันและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อีกท้ัง
ยังชวยในการปรับแตง แรงบันดาลใจ ทัศนคติของผูเรียน ใหเขาใจในคณุคาของความเปนมืออาชีพของนักออกแบบ ถือเปนการเพิ่ม
ทักษะที่ใชในการปฏิสัมพันธกับสังคมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง (3)INNOVATIONS IN MATERIALS AND FINISHED รายวิชานี้ทำให
ผูเรียนไดรู และเขาใจกับประเภทหลักของวัสดุ (โลหะโพลีเมอรเซรามิกคอมโพสิต และธรรมชาติ) และเทคนิคการตกแตงหลัก (การ
เคลือบโลหะสีช้ัน, การแปลงการสะสมของไอฯลฯ ) และใหความสำคัญกับการพัฒนาวัสดุตนแบบ เพื่อใหเปนผลงานนวัตกรรมที่
ใหมที่สุดของงานออกแบบได.   ในระหวางการศกึษาจะมีการจัดสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก โดยรวมมือ
กับบริษัททางดานการออกแบบผลิตภัณฑ (4)Creative Coding เปนรายวิชาสำหรับนักศึกษาดานการออกแบบ ที่ตองการสำรวจ
ศักยภาพของการเขียนโคด เพื่อจุดประสงคดานความคิดสรางสรรคการส่ือสาร และศิลปะ และ (5) Digital strategy รายวิชาซึ่ง
เช่ือมโยงกับการวางแผน และพัฒนากลยุทธการตลาดและการส่ือสารแบบบูรณาการ รายวิชานี้ใหความรูเบื้องตน ดานระเบียบวธิี
สำหรับการฝกอบรมวิชาชีพของนักออกแบบ และมีทักษะการส่ือสารท่ีม่ันใจ, เรียนรูเรื่องส่ือใหม (New Media) ใหรูวิธีตีความ ความ
ตองการของผูใชในปจจุบนัและนำไปเปนแนวทางกลยุทธสำหรับกลุมเปาหมายได  

อันดับที่ 7 Aalto University 

Aalto University กอต้ังขึ้นในป 2010 โดยการรวมตัวของมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงสามแหงในเขตเมืองเฮลซิงกิใน
ฟนแลนด Aalto University เพื่อจัดทำการเรียนการสอนขามสาขาวิชา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือการสรางสังคมแหง
นวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยสนับสนนุใหนักศึกษามีสวนรวมในโครงการสหสาขาวิชาชีพ และการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ มีบรรยากาศ
ที่สรางแรงบันดาลใจ ที่เกิดจากการเรียนรูเนนท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเนนความคิดสรางสรรค และการคิดวิเคราะห ผูสำเร็จ
การศึกษาจาก Aalto University ไดรับทักษะที่หลากหลาย เปนการเพิม่มูลคาในตำแหนงงานที่ตองการความเช่ียวชาญระดับสูง 
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการออกแบบอยูภายใตการดูแลของ Aalto School of Arts, Design and Architecture เปนหนึ่งใน
โรงเรียนออกแบบที่มีช่ือเสียง และเปนโรงเรียนออกแบบช้ันนำในยุโรปเหนือ ที่ ผูเรียนจะมีอิสระในการกำหนดตัวเองวาเปนนัก
ออกแบบ ตามความสนใจ การคนพบวิธกีารทำงาน และทิศทางของตนเอง นำไปสูการสำรวจปญหา ไดพัฒนาวิธีแกปญหาและสราง
โอกาส สรางนวัตกรรม หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสหสาขาวิชาชีพแลว  นักศึกษาจะไดรับสิทธิใ์นการศึกษาตอใน1 ใน 

5 หลักสูตรปริญญาโทท่ีมีอยูของมหาวิทยาลัย ไดแก Collaborative & Industrial Design,Creative Sustainability, International 

Design Business Management,New Media Design & Production,Visual Communication Design. ใชระยะเวลาในการ
เรียนเต็มเวลา 3ป(ปริญญาตรี)+2ป (ปริญญาโท) มีจำนวนหนวยกิตรวมทั้งส้ิน300หนวยกิต (ปริญญาตรี 180หนวยกิต +ปริญญาโท 
120 หนวยกิต) 

เม่ือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว จะไดรับปริญญาบตัรในระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต ทาง
ศิลปะและการออกแบบ(Bachelor of Arts (Art and Design) + Master of Arts (Art and Design) จาก School of Arts, 

Design and Architecture 

           รายวิชาท้ังทฤษฎีและการปฏิบัติ มีรายวิชาท่ีหลากหลาย อาทิเชน Introductory Design Project ,Digital Service 
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Design Project, Design Futures, Design and media cultures, Strategic Identity and Design, Sustainable Design, 
Thematic Studio 

อันดับที่ 8 The Glasgow School of Art 

Glasgow School of Art (GSA) กอต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2388 เปนหนึ่งในโรงเรียนศิลปะมาเปนเวลายาวนาน และไดรับการ
ยอมรับในการผลิตศิลปน นักออกแบบ และสถาปนิกที่มีคุณภาพ มีบทบาทความเปนผูนำ และประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกอกี
สถาบันหนึ่ง เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางการออกแบบนิเทศศิลป และปริญญาบัตรที่ไดรับคือ ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาออกแบบ
นิเทศศิลป (BA (Hons) Communication Design ไดรับการรับรองจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว(University of Glasgow) ซึ่งเปน
สมาชิกของ Russell Group ที่มีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยการวิจัยช้ันนำของสหราชอาณาจกัร และเปนสมาชิกผูกอตั้ง Universität 

21 ซึ่งเปนกลุมมหาวิทยาลัยระหวางประเทศท่ีอุทิศตนเพื่อกำหนดมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศึกษาทั่วโลก ใชระยะเวลาในการ
เรียน 4 ป  แบงเปนระดับของการเรียนตามระดับช้ันป และ กำหนดวฒุิการศึกษาตามผลการศึกษาที่ไดรับดังนี้ เม่ือสำเร็จช้ันปที่ 1 

ไดรับCertificate of Higher Education ,สำเร็จช้ันปที่ 2 ไดรับDiploma of Higher Education, สำเร็จช้ันปที่ 3 ไดรับ BA 

Communication Design และสำเร็จครบช้ันปที่ 4 ไดรับ BA (Hons) Communication Design. ทั้งนี้สามารถใชเวลาในการเรียน
ไดสูงสุด6ป ข้ึนอยูกับรายละเอียดการศึกษา และการอนุมัติของสาขาวิชา 
อันดับที่ 9 School of the Art Institute of Chicago (SAIC) 

School of the Art Institute of Chicago กอตั้งมาเปนเวลากวา 150 ป ตั้งอยูในตัวเมืองชิคาโกโดยมีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาดานศิลปกรรมที่ติดอนัดับ 1 ในโปรแกรมช้ันนำของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอันดับโดย US News and World Report 

มาอยางตอเนื่อง  ใชการจัดการเรียนการสอนดานศิลปะ และการออกแบบแบบสหวิทยาการ มีแหลงสนับสนุนการเรียนรู และ
แหลงขอมูลระดับโลก อาทิเชน พิพิธภัณฑ Art Institute of Chicago เปนตน และมีจุดเดนในการเปนสถาบันที่มีความอิสระในการ
สรางสรรค การใชแนวคิดที่แตกตาง กลาคิดและกลาทำในส่ิงที่แตกตาง มีบทบาทในการเปล่ียนแปลง ทั้งในระดับประเทศ และใน
ระดับโลก. ดังจะเห็นไดจากรายช่ือศิษยเกา และคณาจารยที่มีช่ือเสียงเชน Michelle Grabner, David Sedaris, Elizabeth Murray, 

Richard Hunt, Georgia O'Keeffe, Cynthia Rowley, Nick Cave, Jeff Koons และ LeRoy Neiman เปนตน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป (BFA. Visual Communication Design (VCD)) ใชระยะเวลาเรียน
เต็มเวลา4ป มีหนวยกิตรวมทั้งส้ิน 126หนวยกิต มีโครงสรางเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทั้งกจิกรรมทั่วไป และกิจกรรมเฉพาะทางรวมถึง
การผสมผสานของท้ังสองอยาง ผูเรียนจะไดรับความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับการจัดการและผลลัพธ การใชกลยุทธ และบทบาท
ของขอมูลที่เปนภาษาภาพ ตลอดจนความสามารถในการสรางสรรคที่จำเปนสำหรับการกำหนดแนวความคิด , การสรางผลงาน
ออกแบบ, เคร่ืองมือทางเทคนิค  และทักษะทางธุรกิจที่จำเปนในการประกอบวิชาชีพ 

จุดเดนของหลักสูตรประกอบดวย การเรียนรูทั้งทางดานการจัดการส่ิงพิมพทุกรูปแบบphysical media (print, 

objects, and environments) และ การออกแบบเสมือนในระบบภาพเคล่ือนไหว และระบบดิจิตัล virtual media (interactive 

and time-based media)  

อันดับที่ 10 Pratt Institute 

Pratt Institute กอตั้งขึ้นตั้งแตปพ.ศ.2430 หลักสูตรของสถาบันไดรับการจัดอนัดับใหเปน1ในหลักสูตรที่ดีที่สุดใน
ประเทศอยางตอเนื่อง มีการจัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการสงเสริมกลยุทธการทำงานรวมกัน และความคิดสรางสรรคสำหรับการคิด
เชิงออกแบบ  

หลักสูตรสาขาออกแบบนิเทศศิลปในระดับปริญญาตรีซึ่งจะไดรับปริญญา BFA (Emphasis in Graphic Design) ใช
ระยะเวลาเรียน  4ป  และมีจำนวน 126หนวยกติ  โครงสรางการจัดหลักสูตร จัดใหผูเรียนที่เลือกหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป จะได

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1775 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



เรียนในสตูดิโอระดับสูง  ซึ่งไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในหัวขอที่เกี่ยวของ อาทิเชน typographic and identity systems, 

visual rhetoric, interactivity, experience design, sustainability, and inclusivity. Projects encourage critical inquiry, 

collaborative processes, and experimentation with multiple technologies and platforms  และมีหมวดวิชาเลือก เพื่อให
ผูเรียนไดทำการสำรวจความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการออกแบบกราฟกที่หลากหลาย รวมถึงสรางประสบการณของuser 
experience, motion graphics, type design, independent publishing, data visualization, and post-artifact books.เปน
ตน 

3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พุทธศกัราช2558

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หนวยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธกิาร ไดจดัทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF. H. Ed) ในสาขาตาง ๆ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร และ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแตละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกลเคียงกัน และไดกำหนด 
ใหการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร ตองมีมาตรฐานไมต่ำกวามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ศิลปกรรมศาสตร พ.ศ.2558 ทั้งนี้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร ไดแบงออกเปน2 กลุมคือ กลุมที1่ วิจิตร
ศิลป มี3กลุมสาขาวิชาคือกลุมสาขาวิชาทัศนศิลป, กลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป และกลุมสาขาวิชาศิลปะการแสดง และกลุมท่ี2

ประยุกตศิลป มี 1กลุมสาขาวิชาคือ กลุมสาขาวิชาการออกแบบ  มีการจัดโครงสรางหลักสูตรนี้ เปนไปตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธกิารวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี และไดกําหนดหมวดวิชาเฉพาะ เปนกลุมยอย 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 วิชาแกน หมายถึงรายวิชาที่จําเปนตองเรียนเพื่อเปน
ความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเฉพาะดาน ไดแกแกนสาขาศิลปกรรมศาสตรและแกนในกลุมสาขาวิชา และกลุมที่2 วิชาเฉพาะ
ดาน หมายถึงรายวิชาเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมองคความรูระดับตนของสาขา ศิลปกรรมศาสตรจําแนกเปน 4 กลุม คือ กลุมทัศนศิลป
, กลุมดุริยางคศิลป, กลุมศิลปะการแสดง และกลุมการออกแบบ มีโครงสรางหลักสูตร และจำนวนหนวยกิต สาขาศิลปกรรมศาสตร
ทั้ง 4 กลุมสาขาวิชาดังนี้ 

โครงสราง กลุมสาขาวิชา
ทัศนศิลป 

กลุมสาขาวิชา 
ดุริยางคศิลป 

กลุมสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง 

กลุมสาขาวิชา
การออกแบบ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 30 30 30 

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 84 84 84 

2.1วิชาแกน 
2.1วิชาเฉพาะดาน 

2.3 วิชาเอก 

3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 6 6 6 

รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 120 120 120 120 

ที่มา: www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php 

ทั้งนี้สาขาออกแบบนิเทศศิลป จัดอยูในกลุมประยุกตศิลปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาศิลปกรรมศาสตรตาม
เอกสารแนบทายประกาศฯ จากตารางแสดงโครงสรางหลักสูตรของ 4กลุมสาขาทางศิลปะและการออกแบบดังกลาว ประกอบดวย
จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร รวมทั้งส้ินไมนอยกวา 120หนวยกิต แบงเปนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา30หนวยกิต, หมวด
วิชาเฉพาะ ไมนอยกวา84หนวยกิต ซึ่งประกอบไปดวย 1)วิชาแกน กำหนดใหมีเนื้อหาอยางนอยเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางศิลปะและ
การออกแบบ, ความรูทางประวัติการออกแบบ 2)วิชาเฉพาะดาน กำหนดใหมีเนื้อหาเชิงทฤษฎีและทักษะปฏิบัติพื้นฐาน, ทฤษฎี
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พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ, ทักษะปฏิบตัิพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ, ความรูทางวิชาชีพการออกแบบ และความรู
ทางเทคโนโลยีการออกแบบ 3)วิชาเอก ควรจัดใหมีกลุมวิชาที่สอดคลองกับสาขาวิชา แบงเปน กลุมวิชาบังคับ, กลุมวิชาศิลปะนิพนธ 
และประสบการณภาคสนาม (ถามี) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา6หนวยกิต ทั้งนีใ้นหมวดวิชาเฉพาะที่เปดสอนตองคํานึงถึง
วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน ตามลักษณะของสาขาวิชา และกลุมวิชานัน้ และใหมีความยืดหยุนในการพัฒนาหลักสูตร ตามอัตลักษณ
หรือเอกลักษณของสถาบันนัน้ ๆ 

4.บทสรุป
ผลจากการสำรวจโครงสราง และรายละเอียดเบื้องตนของการจัดหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป10สถาบัน ตามอันดับหรือ

Rankingในระดับโลกดังกลาว พบวาในแตละหลักสูตรของทุกสถาบันนัน้ ไดมีการวางแผนการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีความเขมขนทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรใหทนัสมัย มี
ความสอดคลองกับสถานการณการพฒันาทางดานเทคโนโลยี และศิลปะ การออกแบบ มุงเนนในการสรางความรวมมือแบบสห
วิทยาการทั้งในทางดานการผสมผสานองคความรูระหวางศาสตรศิลปะ, การออกแบบกับองคความรูทางดานเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการธุรกิจ วิทยาศาสตร รวมทั้งเทคโนโลยีวิศวกรรม และที่สำคัญอีกประการหนึ่งไดแกการสรางความรวมมือระหวางสถาบัน,
หลักสูตรรวมกับหนวยงาน องคกรดานอุตสาหกรรมสรางสรรค และที่เกี่ยวของ มุงเนนใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรูความ
เช่ียวชาญ มีความพรอมที่จะทำงานวิชาชีพ และสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม สรางทิศทาง นำกระแสความเปล่ียนแปลงของ
วงการออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับการยอมรับเปนอยางด ี  ทั้งนี้เม่ือพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรทางศิลปะและ
ออกแบบของประเทศไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาศิลปกรรมศาสตร พบวามีความสอดคลองของโครงสราง
การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวม ดังตารางเชิงเปรียบเทียบแสดงโครงสรางการจัดหลักสูตรของสถาบันใน
ตางประเทศและโครงสรางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการจัดหลักสูตรสาขาศิลปกรรมศาสตรของประเทศไทย 

สถาบันฯ โครงสราง ระยะเวลา
เรียน(ป) หมวด

วิชา
ศึกษา
ทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชา
เลือกเสรี 

รวมหนวย
กิตตลอด
หลักสูตร 

วิชา
แกน 

วิชา
เฉพาะ
ดาน 

วิชาเอก 

Royal College of Art.  RCAเปดสอนในหลักสูตรระดับสูงกวาปริญญาตรีทั้งหมด 

University of the Arts London  n/a / / / n/a 360 3 

Parsons School of Design at The New 

School 

n/a / / / n/a 120 4 

Rhode Island School of Design  n/a / / / n/a n/a 4 

Massachusetts Institute of Technology n/a / / / n/a 182 4 

Politecnico di Milano  n/a / / / n/a 150 3-4 

Aalto University   n/a / / / n/a 180 4 

The Glasgow School of Art  n/a / / /  n/a 480 4-6 

School of the Art Institute of Chicago n/a  / / / n/a 126 4 

Pratt Institute n/a  / / / n/a 126 4 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
ศิลปกรรมศาสตร(ประเทศไทย) 

 / / / / / ไมนอย
กวา120 

4 

จากตารางเชิงเปรียบเทียบพอสังเขปดังกลาวจะเห็นความสอดคลองของการจัดการสอนในภาพรวมทั้งระยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวนหนวยกิตขั้นต่ำ และหมวดวิชาแกน วิชาเฉพาะดาน ทั้งนี้ในแตละสถาบันทั้งในและตางประเทศมี
ความแตกตางและหลากหลายท่ีมุงเนนเพื่อตอบสนองเปาหมายของหลักสูตร และหลักปรัชญาการศึกษา ที่อาจมีการปรับเปล่ียนตาม
สภาพการณและการพัฒนา อันเปนแนวทางเดียวกับการกำหนดขอยืดหยุนของมาตรฐานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรของประเทศไทย 

แนวทางของการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปะและการออกแบบในสถาบันระดับโลก เปนอีกตวัอยางหนึ่ง ที่สามารถ
นำมาใชในการศกึษาและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร นำไปสูคุณภาพของ
ผูเรียนตลอดจนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไดดียิ่งข้ึนตอไป 
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บทคัดยอ 

บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาความขัดแยงของมหาอํานาจยุโรปในทวีปแอฟริกาในสมัย
การลาอาณานิคม  ผลจากการศึกษาพบวาภายหลังจากท่ีเยอรมันไดรวมชาติขึ้น เยอรมันกลายเปนมหาอํานาจ
ชั้นนําที่ทัดเทียมกับอังกฤษและฝรั่งเศส  อยางไรก็ตาม การแสวงหาอาณานิคมโพนทะเลก็กอใหเกิดความ
ขัดแยงกันระหวางมหาอํานาจในตะวันตกอยางหลีกเลี่ยงไมได  เหตุการณครั้งสําคัญคือวิกฤตการณฟาโชดา 
และวิกฤตการณโมร็อกโก ซึ่งวิกฤตการณที่เกิดขึ้นดังกลาวนั้นสงผลใหมหาอํานาจตะวันตกเกิดความขัดแยงขึ้น 
จนเกือบนําไปสูการทําสงคราม  ทวาเมื่อเหลามหาอํานาจไดตั้งโตะเจรจาข้ึน รวมถึงมีการลงนามในสนธิสัญญา
ฉบับตาง ๆ จึงสงผลใหความขัดแยงยุติลง  แมวาความขัดแยงของมหาอํานาจยุโรปจะยุติลง แตตอมาก็เกิดการ
แบงฝายอยางชัดเจน อันเปนการตั้งพันธมิตรเขารวมกลุมดวย ปรากฏการณดังกลาวนี้จึงนําไปสูความไมลงรอย
กันของสองฝายขึ้น และไดกลายเปนชนวนของสงครามโลกข้ึนในเวลาตอมา 

คําสําคัญ:  แอฟริกา เยอรมัน วิกฤตการณฟาโชดา วิกฤตการณโมร็อกโค 
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The Conflict Between European Powers in Africa: A Case Study of the 

Compromised Conflict. 

Dhitiphong Meethong 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

The purpose of this article is to study the conflicts of European powers on the 

African continent during colonial times. The results of the study showed that after the 

German reunification, Germany became a extreme power on par with England and France. 
However, the trouble for an overseas colony inevitably created a conflict between Western 

powers. The milestone was the Fashoda Crisis and the Moroccan crisis. The crisis that 

occurred has resulted in the conflict of Western powers. Until it almost led to a war but 

when the superpowers set up negotiations Including the signing of various treaties, resulting 

in the conflict to settle. Although the conflict of the European powers ended. But later there 

was a clear division in which to pull partners to join the group. This phenomenon has led to 

a feud of the two sides and became a catalyst for the great war in a later time. 

Key words:  Africa, Germany, Fashoda Crisis Morocco crisis 

บทนํา 

      ทวีปแอฟริกาในกลางศตวรรษท่ี 19 ยังคงถูกสํารวจและบุกเบิกอยางตอเนื่องจากเหลา
มหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะพ้ืนที่ตอนในของทวีป  ยิ่งเมื่อภายหลังมีการคนพบตัวยารักษาโรคมาลาเรียซึ่ง
เปนโรคที่ชาวยุโรปหวาดกลัวเปนอยางมากไดเปนผลสําเร็จ ทําใหนักสํารวจสามารถเดินทางเขามาสํารวจยัง
ทวีปแหงนี้ไดลึกมากยิ่งขึ้น  ชาวยุโรปคนพบวาเมื่อเดินทางสํารวจลึกเขาในทวีปมากข้ึนเทาใด พวกเขากลับ
พบวาแอฟริกาเต็มไปดวยทรัพยากรลํ้าคาที่รอคอยชาวยุโรปมาบุกเบิกท้ังเพชร อัญมณี ทองคํา ทาส ไมมีคา 
งาชาง สินแรประเภทตาง ๆ  ทรัพยากรจํานวนมากเหลาน้ีจึงเปนสาเหตุที่ทําใหเหลามหาอํานาจตะวันตกเกิด
ความขัดแยงในการแยงชิงผลประโยชนมหาศาลของทวีปดังกลาวในเวลาตอมา  ความขัดแยงของเหลา
มหาอํานาจตะวันตกที่เกิดขึ้นน้ันเปนเหตุการณที่สั่งสมและยังเปนชนวนสําคัญที่นําไปสูของการเกิดขึ้นของ
สงครามโลกในเวลาตอมา 

การประชุมแหงเบอรลิน 
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 ระหวางท่ีมหาอํานาจตะวันตกลาอาณานิคมชวงชิงแอฟริกาของมหาอํานาจยุโรปหลายชาติอยูนั้น  
บิสมารคมองเห็นโอกาสในการสรางพ้ืนที่ภาพลักษณใหกับเยอรมัน เขาเสนอใหมีการจัดการประชุมใหญขึ้นที่
กรุงเบอรลิน (congress of Berlin) ในเยอรมันระหวาง ค.ศ. 1884-1885 เพ่ือหารือขอตกลงเกี่ยวกับปญหา
พิพาทของแอฟริกา  (Said, 1993: 210)  การประชุมแหงเบอรลินยังเปนการออกกฎระเบียบในการแสวงหา
ดินแดนของเหลามหาอํานาจในแอฟริกาดวยเชนกัน  ทั้งนี้บิสมารคไดเชิญมหาอํานาจทั้ง 12 ชาติเขารวมการ
ประชุมอยางพรอมเพรียงเพื่อหาทางออกเก่ียวกับการขยายอาณาเขตของแตละชาติในทวีปดังกลาว และตอมา
ไดม ีการประกาศเปนปฏิญญาแหงเบอรลิน (Berlin act) ขึ้น  เหลามหาอํานาจที่เขารวมประชุมครั้งนี้ประกอบ
ไปดวยมหาอํานาจหลัก ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ และโปรตุเกสตามลําดับ ซึ่งท่ีประชุมไดกําหนดราง
แผนที่ในแอฟริกาขึ้นใหม โดยปราศจากการคํานึงถึงวัฒนธรรมและภาษาในแตละทองท่ี 

  ทายที่สุดที่ประชุมตกลงใหมีการแบงแอฟริกาออกเปน 50 เขต  นอกจากน้ียังกําหนดใหแมน้ําสาย
สําคัญ ๆ ในแอฟริกาเปนแมน้ําเสรีที่ทุกชาติสามารถใชรวมกันได  ที่ประชุมยังมีการกําหนดเสนแนวพรมแดน
ของการครอบครองแอฟริกาใหมอยางชัดเจน  การประชุมครั้งดังกลาวน้ีจึงสงผลใหมหาอํานาจแตละชาติที่
ครอบครองแอฟริกาอยูจําตองสรางกองทัพประจําการขึ้น เพ่ือตรึงกําลังมิใหชาติอ่ืน ๆ ลวงล้ําเขามาในดินแดน
ของตน  ผลของการนํากองทัพเขามาประจําการในแตละพ้ืนที่ดังกลาวยังทําใหเกิดความขัดแยงกับชาวพ้ืนเมือง
ของแตละทองที่เพ่ิมสูงข้ึน  นอกจากน้ีที่ประชุมยังไดบรรลุขอตกลงท้ังเรื่องการคาขายสินคาพ้ืนเมืองในทวีป
รวมทั้งการเดินเรือในแมน้ํานานาชาติ 

    ในที่ประชุมนั้นนักการทูตของแตละชาติไดเสนอหลักการมนุษยชน การประณามการคาทาส การ
หามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและอาวุธปนใหกับชาวพ้ืนเมือง รวมทั้งยังสนับสนุนคณะมิชชันนารีใหเดิน
ทางเขาไปเผยแผศาสนาในพื้นที่อาณานิคมของตะวันตกทุกชาติไดอยางเสรี  ที่ประชุมแหงเบอรลินยังไดวางกฎ
เรื่องการแสวงหาอาณานิคมใหมในทวีป รวมท้ังยังหามทุกชาติปกปนเขตกรรมสิทธิ์โดยปราศจากการยอมรับ
จากมหาอํานาจในท่ีประชุม  ในการนี้ที่ประชุมแหงเบอรลินยังเห็นพองตองกันวาแมน้ําคองโกซ่ึงอยูในอาณา
เขตของพระเจาเลโอโปลดตองมีสถานะเปนแมน้ํานานาชาติ โดยใหทุกชาติสามารถเดินเรือไดอยางเสรี  แต
อยางไรก็ดี สมัยการแยงชิงดินแดนแอฟริกาน้ันมหาอํานาจยุโรปก็พบกับปฏิกิริยาตอตานจากชาวพื้นเมืองที่
ตองการขับไลการครอบครองจากยุโรปเพ่ิมมากข้ึน   

ผูนําการตอตานที่สําคัญในยุคแรกเริ่มคือมูฮัมมัด อับดุลเลาะห ฮัสซัน (Muhammad 

Abdullah Hassan) ผูเครงศาสนาอิสลามชาวโซมาลี ซึ่งเปนผูรวบรวมทหารมุสลิมและจัดตั้งรัฐเดอวิช 
(Dervish state) ขึ้น  ตอมาทหารท่ีเขารวมกับฮัสซันไดเพ่ิมจํานวนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกองทัพเดอวิชยังไดรับการ
สนับสนุนอยางลับ ๆ จากจักรวรรดิอ็อตโตมานรวมท้ังเยอรมันซึ่งตองการกําจัดอิทธิพลของอังกฤษเชนกัน  
กองทัพมุสลิมยังขยายอาณาเขตพิชิตดินแดนรอบขางของตะวันตกและประสบความสําเร็จในการขับไลกองทัพ
อังกฤษดวย  ดังนั้น สุลตานแหงจักรวรรดิอ็อตโตมานจึงมอบตําแหนงเอเมียร (Emir) แกฮัสซันผูนําของโซมาลี 
และเยอรมันยังยอมรับอํานาจอธิปไตยของรัฐเดอวิชในโซมาลีแลนดดวย     
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       วิกฤติการณฟาโชดา  

วิกฤติการณฟาโชดา (Fashoda incident) เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1898  วิกฤติการณ
ดังกลาวนับเปนเหตุการณความรุนแรงระหวางเหลามหาอํานาจในการชวงชิงอาณานิคมในทวีปแอฟริกาซึ่งเปน
แหลงทรัพยากรท่ีสําคัญ  เหตุการณดังกลาวเกือบทําใหทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสตองเผชิญหนาทําสงคราม
ระหวางกัน แตทายที่สุดอังกฤษก็เปนฝายยึดครองพ้ืนท่ียุทธศาสตรสําคัญเอาไวได (Blanning. 2000: 191) 
อยางไรก็ดี ใน ค.ศ. 1904 ทั้งสองชาติไดมีการตกลงและการลงนามความเขาใจระหวางกัน (entente 

cordiale) เพ่ือมิใหเกิดความขัดแยงที่จะนําไปสูชนวนสงครามขึ้นระหวางทั้งสองชาติ  

เหตุการณความขัดแยงดังกลาวครั้งนี้เริ่มตนขึ้นเมื่ออังกฤษตองการควบคุมตนน้ํา 
(headwater) ของแมน้ําไนล ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญที่จะทําใหอังกฤษสามารถขยายอํานาจตอไปยังซูดานได  
อยางไรก็ดี ฝร่ังเศสก็ตองการขยายอิทธิพลของตนไปยังแอฟริกาตอนในเชนกัน โดยฝรั่งเศสไดเขาไปบุกเบิกยัง
ตอนในของทวีปจนถึงแอฟริกาฝงตะวันตกและแนวพรมแดนทางตอนใตของทะเลทรายซาฮาราซึ่งครอบคลุม
ทั้งเซเนกัล มาลี ไนเจอรและชาด ตามลําดับ  ฝรั่งเศสมีเปาหมายที่จะครอบครองผืนที่ที่ติดตอกันระหวางแมน้ํา
ไนเจอรกับแมน้ําไนล รวมท้ังตองการควบคุมการผูกขาดเสนทางการคาบริเวณแถบนี้ไวทั้งหมด (Blanning. 

2000: 191) 

ดวยเหตุนี้ฝรั่งเศสจึงมีความประสงคที่จะยึดเมืองดฺจิบูตี (Djibouti) เพ่ือใชเปนสถานี
การคา(Blanning. 2000: 193)  ซึ่งเมืองดังกลาวตั้งอยูใกลบริเวณปากแมน้ําแดงและอยูในพ้ืนท่ีโซมาลีแลนด
อันเปนพื้นที่อิทธิพลของฝรั่งเศสโดยตรง  อยางไรก็ด ีอังกฤษก็ ผนวกดินแดนอาณานิคมแอฟริกา
ตอนบนเขากับแอฟริกาตอนใตของอังกฤษอันประกอบดวยบอสวานา ซิมบับเว เลโซโธ สวาซิแลนดและ
แซมเบียเพ่ือผนวกรวมเขากับแอฟริกาตะวันออกหรือเคนยา เนื่องจากดินแดนเหลานี้เปนแองที่ราบลุมสําคัญ
ของแมน้ําไนล และเม่ืออังกฤษประสบความสําเร็จในการยึดซูดานใตและยูกันดา ทําใหอังกฤษมีความหวังที่จะ
ผนวกดินแดนท้ังหมดเขาดวยกันเพ่ือจัดตั้งเปนอาณานิคมขนาดใหญของอังกฤษเพ่ือท่ีจะไดควบคุมไดงายมาก
ขึ้น   

ปญหาครั้งสําคัญเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่ออังกฤษไดกําหนดเสนสีแดง ( red line) ซึ่งถูก
นํามาใชเปนเสนสมมติกําหนดเบื้องตนในการสรางทางรถไฟเพ่ือเชื่อมตออาณานิคมดังกลาวของอังกฤษไว  
ทั้งนี้เซซิล โรดสเปนผูเสนอความคิดนี้ตอลอรดมิลเนอร (Lord Milner) รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคมใน
ขณะนั้น  โรดสเสนอใหลากเสนนับตั้งแตเคปทาวนจนถึงไคโรหรือจากบริเวณใตจรดเหนือเพ่ือสรางทางรถไฟ
เชื่อมตอกับอาณานิคมของอังกฤษในพ้ืนที่ตาง ๆ เขาดวยกัน  แตการลากเสนดังกลาวก็นับเปนอุปสรรคสําคัญ
อยางมากตออังกฤษ เนื่องจากเยอรมันยังคงถือครองสิทธิในทันกันยิกาเอาไว  อีกท้ังเมื่ออังกฤษกําหนดแนว
เสนสีแดงจากเคปทาวนสูไคโร ทําใหฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะลากเสนจากเมืองดาการ (Dakar) ซึ่งอยูที่เซเนกัลมาสู
เมืองดฺจิบูตีซึ่งเปนพ้ืนที่ฮอรนแหงแอฟริกา (horn of Africa) ในโซมาลี  แนวเสนดังกลาวไดตัดผานในซูดาน
ตะวันออกใกลกับเมืองฟาโชดาซ่ึงเปนยุทธศาสตรสําคัญและกลายเปนกรณีพิพาทสําคัญในเวลาตอมา 
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นับต้ังแตชวงทศวรรษท่ี 1880 เปนตนมา นักการเมืองฝรั่งเศสสายจักรวรรดินิยม
พยายามที่จะใหฝรั่งเศสครอบครองเมืองดังกลาวเพ่ือใชเปนฐานทัพเรือของฝรั่งเศส รวมทั้งตองการกําจัด
อิทธิพลอังกฤษออกจากแอฟริกา  ฝร่ังเศสมีความประสงคที่จะใชเมืองดังกลาวนี้ยึดลุมแมน้ําไนลและ 
ตัดเสนทางการลําเลียงสินคาของอังกฤษ  แนวคิดดังกลาวของนักการเมืองฝรั่งเศสไดรับการสนับสนุน 
จากมวลชนอยางกวางขวางและทายที่สุดจึงนํามาสูความขัดแยงระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ 

เมื่อกองทัพฝรั่ งเศสภายใตการนําของนายพลมารชอง ด ไดนําทหารฝรั่ งเศส 
จากเมืองบรัซซาวิลลมายังฟาโชดาและยึดครองพ้ืนท่ีดังกลาวเปนรัฐในความคุมครองของฝร่ังเศส  กองทัพเรือ
ฝร่ังเศสยังคงลองเรือมาจนถึงปลายแมน้ําอูบังกี (Ubangi) และสามารถยึดพ้ืนที่ชายปาขนาดใหญรวมทั้ง
ทะเลทรายของซูดานไวได  ขณะเดียวกันกองทัพฝร่ังเศสอีกสวนหนึ่งซึ่งนําโดยนายพลบองชองสยังนําทหาร
สวนหนึ่งจากเมืองดฺจิบูตีเขามาสมทบ  อยางไรก็ดี กองทัพเรืออังกฤษภายใตการนําของนายพลคิทเชนเนอรก็
มาถึงท่ีปอมฟาโชดาหลังจากนําทัพยึดซูดานเรื่อยลงมา  นายพลคิทเชนเนอรนั้นเคยเปนผูมีบทบาทสําคัญ 
ในการบัญชากองทัพที่อียิปตจึงทําใหมีประสบการณการสูรบในแอฟริกา  เม่ือทั้งสองฝายตองเผชิญหนากันจึง
เกิดความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมได  ทั้งสองชาติตางอางสิทธิครอบครองเมืองดังกลาวและตางกลาวหากัน
และกัน ในที่สุดมหาอํานาจท้ังสองฝายจึงตางประกาศระดมพลกองทหารของตนข้ึน 

อังกฤษไดเปรียบกวาฝรั่งเศสมากเนื่องจากมีกองทัพเรือที่เขมแข็งกวา เหตุการณ 
ความรุนแรงเร่ิมเปลี่ยนไปเมื่อเดลกาสเซ (Théophile Delcassé) ซึ่งไดรับการดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรี
ตางประเทศคนใหมของฝรั่งเศสและไมประสงคที่จะทําสงครามกับอังกฤษ  สวนอังกฤษนั้นก็ไมประสงคที่จะทํา
สงครามกับฝรั่งเศสเชนกัน เนื่องจากเยอรมันกําลังสรางอิทธิพลรุกคืบในแอฟริกาอยางตอเน่ือง  กอปรกับใน
ชวงเวลาดังกลาวเกิดกรณีเหตุการณเดรฟุส (Dreyfus Affaire) ซึ่งสามารถเบีย่งเบนความสนใจของชาวฝร่ังเศส
ไปไดชั่วขณะ ทําใหทั้งสองชาติตางคอย ๆ ทยอยถอนทหารออกจากเมืองฟาโชดา  ครั้นเดือนมีนาคม ค.ศ. 
1899 ทั้งสองฝายไดตกลงวาพ้ืนที่บริเวณลุมแมน้ําไนลกับแมน้ําคองโกใหใชเปนเขตแนวพรมแดนระหวางทั้ง
สองชาติ  อยางไรก็ดี วิกฤติการณในครั้งนี้ยังถือเปนการสรางไมตรีของทั้งสองฝายใหเขมแข็งขึ้นและนํามาสู
การทําขอตกลงความเขาใจอันดีระหวางอังกฤษกับฝรั่งเศสในเวลาตอมาดวย (Blanning, 2000: 195) 

       วิกฤติการณโมร็อคโคคร้ังท่ีหนึ่ง 

นับตั้งแต ค.ศ. 1884-1885 ที่มีการจัดการประชุมใหญขึ้นท่ีกรุงเบอรลินเมืองหลวง
ของเยอรมัน โดยมีสาระสําคัญของการออกหลักเกณฑบางประการในการแสวงหาอาณานิคมในทวีปแอฟริกา  
อยางไรก็ตาม แมจะมีการออกมาตรการดังกลาวของที่ประชุม แตการแยงชิงและขยายอิทธิพลในพ้ืนท่ีแอฟริกา
ยังคงรุนแรงอยูอยางตอเน่ือง  นอกจากกรณีเหตุการณวิกฤติการณฟาโชดาที่ทําใหทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเกือบ
ตองเผชิญหนาทําสงครามแยงชิงพ้ืนที่ดังกลาวแลว แตทวาทายท่ีสุดทั้งสองชาติก็สามารถตั้งโตะเจรจาเพ่ือ
ประนีประนอมและลงนามในสนธิสัญญาขอตกลงใน ค.ศ. 1904 ไวได  แตถึงกระนั้น ผลท่ีตามมากลับเปด
โอกาสใหเยอรมันสามารถแทรกอิทธิพลของตนโดยใชโมร็อคโคเปนพ้ืนที่สําคัญในการขยายอํานาจ   
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วิกฤติการณโมร็อคโคครั้งที่หนึ่งหรือวิกฤติการณทันเกียร (Tangier crisis) นับเปน
วิกฤติการณระดับชาติที่เกิดขึ้นในชวง ค.ศ. 1905-1906 ในดินแดนกรณีพิพาทโมร็อคโค (Mackenzie, 1983: 

33) สาเหตุของเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1905 เมื่อพระเจาไกเซอรวิลเฮลมที่ 2
เสด็จเยือนยังเมืองทันเกียร (Tangiers) ของโมร็อคโค ทั้งยังทรงเขาพบปะกับสุลตานของโมร็อคโค  พระองค
ทรงมีพระราชดํารัสที่เปนการหม่ินทาทายอํานาจฝร่ังเศสดวยการประกาศสนับสนุน อํานาจอธิปไตยของ 
โมร็อคโค (Pakenham, 1991: 642)  ดวยเหตุนี้การเยือนโมร็อคโคของเยอรมันจึงนับเปนการทาทายฝร่ังเศส
อยางมากเพราะฝรั่งเศสไดครอบครองโมร็อคโคไวโดยนิตินัย อีกทั้งอังกฤษก็รับรองความชอบธรรมในการยึด
ครองโมร็อคโคของฝรั่งเศสนับตั้งแต ค.ศ. 1904  ขณะเดียวกันสุลตานน้ันยังทรงปฏิเสธแนวทางการปกครอง
แบบใหมที่ฝรั่งเศสกําหนดใหกับโมร็อคโคในการบริหารประเทศ ซึ่งทําใหสถานการณเลวรายหนักยิ่งข้ึน   

ความขัดแยงเร่ิมสอเคารุนแรงมากขึ้นใน ค.ศ. 1905 เมื่อรัฐมนตรีตางประเทศของ
ฝรั่งเศสและอัครเสนาบดีของเยอรมันตางประกาศโมฆียกรรมตอกัน  แมวาหลายชาติในยุโรปพยายามใหทั้ง
สองชาติตั้งโตะเจรจารวมกันแตก็ไมสัมฤทธิ์ผล เนื่องจากฝร่ังเศสยังคงเจ็บแคนท่ีตนเองพายแพตอเยอรมันใน
สงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1870  วิกฤติการณดังกลาวถึงขั้นเลวรายเม่ือเยอรมันสั่งระดมพลครั้งใหญ
ในประเทศปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 1905 ขณะที่ฝรั่งเศสเองก็สั่งระดมกองพลครั้งใหญเชนกันในเดือน
มกราคม ค.ศ. 1906 

อยางไรก็ดี ความขัดแยงระหวางท้ังสองชาติเริ่มบรรเทาลง เมื่อรัฐมนตรีตางประเทศ
ฝรั่งเศสหมดวาระการดํารงตําแหนงลง ทําใหรัฐมนตรีตางประเทศคนถัดมาซึ่งมีแนวคิดในการประนีประนอม
มากกวาคนเกาพยายามแกไขปญหาระดับทวิภาคีมากยิ่งขึ้น กอปรกับมหาอํานาจยุโรปพยายามสรางความ
ปรองดองและลดความขัดแยงระหวางทั้งสองชาติโดยจัดใหมีการประชุมอัลเจซิราส (Algeciras  conference) 

ขึ้น (Blanning, 2000: 195)  เพ่ือยุติกรณีขอบาดหมางระหวางท้ังสองชาติใน ค.ศ. 1906 ซึ่งการประชุมครั้งนี้
มีผูเขารวมประชุมถึง 13 ชาติเปนสักขีพยาน  

ในชวงระหวางการประชุมนั้นทั้งสองชาติตางพยายามหาฐานเสียงสนับสนุนฝายตน 
โดยเยอรมันไดรับเสียงสนับสนุนจากจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีมหาอํานาจใหญของยุโรป  ขณะที่ฝรั่งเศสไดรับ
เสียงสนับสนุนทั้งจากอังกฤษ รัสเซีย สเปน  ทายที่สุดเยอรมันจําตองยอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกในวันที่ 
31 มีนาคม ค.ศ. 1906  เงื่อนไขของสนธิสัญญากําหนดใหฝรั่งเศสยอมยกเลิกการแทรกแซงกิจการพลเรือนใน
โมร็อคโค แตคงไวซึ่งอํานาจในการควบคุมทางการเมืองและการคลัง  แตถึงกระนั้น ฝรั่งเศสยังคงยึดครอง
โมร็อคโคไวเปนรัฐอารักขาตามเดิม  ผลของการประชุมอัลเจซิราสครั้งดังกลาวยิ่งยิ่งเปนการเพ่ิมรอยแตกราว
ระหวางกลุมไตรพันธมิตร (triple alliance) อันประกอบดวยเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและอิตาลีกับ
กลุมไตรภาคี (triple entente) อันประกอบดวยอังกฤษ ฝรั่งเศสและรัสเซียและนํามาสูชนวนสงครามโลกใน
เวลาตอมา 

      วิกฤติการณโมร็อคโคคร้ังที่สอง 
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อยางไรก็ดี เ พียงหาปตอมาวิกฤติการณโมร็อคโคก็เกิดขึ้น อีกเปนครั้ งที่สอง 
วิกฤติการณครั้งนี้เรียกวาวิกฤติการณอกาดีร (Agadir crisis) ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1911  วิกฤติการณดังกลาว
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายกําลังทหารฝรั่งเศสในพ้ืนท่ีตอนในของโมร็อคโค (Blanning. 2000: 203)  
การกระจายกําลังดังกลาวถือเปนการละเมิดเงื่อนไขตามสนธิสัญญาอัลเจซิราสที่ไดลงนามกันไวกอนหนา 
รวมทั้งขอตกลงความเขาใจกันระหวางเยอรมันกับฝรั่งเศสเม่ือ ค.ศ. 1909 อีกดวย เหตุการณครั้งสําคัญเกิดขึ้น
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1911 เมื่อเกิดจลาจลครั้งใหญขึ้นในโมร็อคโค  ฝายกบฏตอตานการปกครองของสุลตาน
อับดุลฮาฟด ทั้งนีฝ้ายกบฏยังสามารถลอมวังของสุลตานเอาไวได ทําใหฝรั่งเศสนาํกองทหารเขาปราบจลาจลใน
ครั้งนี้โดยใชขออางเพ่ือรักษาความปลอดภัยใหชาวยุโรป รวมทั้งรักษาทรัพยสินของทางการฝรั่งเศส   

ทวาเม่ือฝรั่งเศสสงกองทัพมาไมนาน กองเรือเยอรมันก็ไดเคล่ือนกองเรือรบมาเชนกัน
โดยใชขออางเดียวกับฝรั่งเศส  เยอรมันสงกองเรือแพนเธอร (Panther) ของตนไปยังทาเรืออกาดีรของโมร็อค
โคในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1911  การสงกองเรือดังกลาวมายังเมืองอกาดีรของเยอรมันยังมีจุดมุงหมายท่ีจะขม
ขวัญศักยภาพกองทัพเรืออังกฤษอีกดวย เนื่องจากเยอรมันตองการแขงขันอํานาจทางกองทัพเรือใหเขมแข็ง
เหมือนกับเชนอังกฤษ ซึ่งในเวลานั้นกองเรืออังกฤษยังคงลาดตระเวรนานน้ําชายฝงของทะเลเมดิเตอรเรเนียน  
เมื่อกองเรือราชนาวีอังกฤษทราบขาววากองเรือแพนเธอรเยอรมันไดมาเทียบทาท่ีชายฝงโมร็อคโค ทําให
อังกฤษคาดการณวาเยอรมันประสงคที่จะขยายอิทธิพลทางดานยุทธนาวีในทะเลเมดิเตอรเรเนียนซึ่งเปน
ยุทธศาสตรสําคัญที่อังกฤษตองการครอบครอง รวมถึงนานน้ําแอตแลนติกตอนเหนือดวยเชนเดียวกัน  ดังนั้น 
การที่เยอรมันสงกองทัพเรือประจันหนากันจึงเปนการสรางความตึงเครียดระหวางอังกฤษกับเยอรมันไปโดย
ปริยาย 

อยางไรก็ตาม วิกฤติการณดังกลาวเริ่มคลี่คลายลง  เมื่อเยอรมันประสบปญหา
วิกฤติการณดานการคลังทําใหจําเปนตองยุติกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสชั่วคราว  นอกจากนี้ทูตเยอรมันประจํา  
กรุงปารีสยังแจงใหทางรัฐบาลฝร่ังเศสทราบวาเยอรมันไมไดมีจุดประสงคแอบแฝงในการเคลื่อนทัพเรือ  
ไปยังเมืองอกาดีรแตอยางใด  ตอมาในปเดียวกันยุโรปไดมีการจัดประชุมระดับทวิภาคีของท้ังสองชาติขึ้นอีก
คร้ังในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1911 และท้ังสองชาติไดลงนามในสนธิสัญญาเฟซ (treaty of Fez)  ผลของ
สนธิสัญญาฉบับดังกลาวทําใหฝรั่งเศสสามารถจัดตั้งโมร็อคโคเปนอาณานิคมไวไดสําเร็จอีกครั้งหนึ่งใน ค.ศ. 
1912 และนับเปนการสิ้นสุดเสรีภาพของโมร็อคโคอยางถาวร  ฝรั่งเศสยังตองยกดินแดนในแถบเสนอิเควเทอร
ฝรั่งเศสในแอฟริกา (French Equatorial of Africa) หรือคองโกตอนกลางใหกับเยอรมันเปนการแลกเปล่ียน  
วิกฤติการณโมร็อคโคท้ังสองคร้ังจึงถือเปนบทพิสูจนที่แสดงใหเห็นวาอังกฤษยังคงเปนพันธมิตรท่ีแนบแนนเคียง
ขางกับฝรั่งเศส และรวมกันปองกันเยอรมันไมใหสรางอิทธิพลแขงกับพวกตน 

สรุป 

กลาวไดวาหลังจากที่เยอรมันประสบความสําเร็จจากการรวมชาติ อิทธิพลจากการขยายตัวตาม
ระบอบลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหมทําใหมหาอํานาจในตะวันตกเกิดความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมได  กรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1785 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



วิกฤตการณฟาโชดาและวิกฤตการณโมร็อกโกถือเปนกรณีสําคัญท่ีพิสูจนใหเห็นวาแมมหาอํานาจตะวันตกจะต้ัง
โตะเจรจาเพ่ือยุติการใชสงครามเปนเครื่องมือตัดสินความขัดแยงท่ีเกิดขึ้น แตทวารอยราวก็ไดเพ่ิมมากขึ้นและ
สั่ งสมขึ้นตามลําดับ  ชนวนเวลาของความขัดแยง เริ่มกอตัวขึ้นอีกครั้ งอยางหลีกเลี่ ยงไมได ในกรณี 
ความบาดหมางในภูมิภาคยุโรป จนนําไปสูมหาสงครามเม่ือกาวเขาสูศตวรรษที่ 20 
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The Economy of The Middle Ages: The New Farming 

Dhitiphong Meethong 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 
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Abstract 

This article has the main objective to study the development of the agricultural 

economy of the Middle Ages. The results of the study revealed that after the fall of the 

Western Roman Empire in 476 A.D. Europe then has stepped into a dark age. The economy 

of Europe in the Dark Ages, or the early Middle Ages, was based on the manor, the system 

with a major focus on agriculture. As a result, the Mannorial economy became a very 

important feature of Europe in the early Middle Ages. The Manor economic model was both 

a self-nurturing economy and the self-sufficiency economy that emerged at the time. The 

essence of the manor system also influences the way agriculture is divided into cultivation 

areas and simple cultivation methods. The manor economy model took off as the town's 

growth emerged. 

Keywords: Manorism, Sufficient Agriculture, Crop rotation 
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ความเสี่ยงในทางการคาระหวางประเทศท่ีมีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล 

พัสนี  สำรวย1* และ มัธยะ ยวุมิตร2 

1นิสิตบัณฑิตศึกษา  คณะโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุร ี
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปญหาอันนำมาซึ่งความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการ 
ใหบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศของกลุมบริษัทที่ประกอบกิจการนำเขา -สงออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี   และเพื่อศึกษาหา
แนวทางแกไขและปองกันเพื่อมิใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการขนสงทางทะเล หรือเพื่อใหความเสี่ยงเชนวานั้น
ลดลงอยางมีนัยสำคัญ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานในบริษัทที่ประกอบกิจการนำเขา-สงออกสินคาระหวาง
ประเทศในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ทำการสุมกลุมตัวอยางดวยวิธี การอยางงาย (Simple Random Sampling) จำนวน 184 คน สถิติ
ที่ใชในการ วิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่  การทดสอบคาทีแบบอิสระ 
(t- Test) และ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One – way Anova) จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญเปน เพศชาย 
รอยละ 51.10  มีอายุ ระหวาง 20-30 ป รอยละ 43.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  รอยละ 81.00  พบวา ความเสี่ยงในทาง
การคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบ จากการสงสินคาทางทะเล โดยรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานภัยธรรมชาติ  ดาน
พนักงาน ดานการขนสง ดานการบรรจุสินคา (  = 3.81 SD =.698,  =3.76 SD =0.746,  =3.55 SD =.898,   =3.55 SD 

=.881) ตามลำดับ และดานประกันภัยทางทะเล สงผลตอความเสี่ยงในระดับปานกลาง (  =.345, SD =.875)   

คำสำคัญ: ความเสี่ยง/สินคา/พนักงาน/บริษัทขนสง/การคาระหวางประเทศ 
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Abstract 

This research aims to study the problems about damage of the carriage of goods by sea and find  
solutions for development the carriage of goods by sea in the international maritime transport service of a 
group of companies operating an import-export business in Chonburi Province. In addition, to find solutions and 
prevent them from risking the damage of goods in sea transportation or to make that risk significantly reduced. 
The samples used in this research are 184 transport workers of companies operating an import-export business 
in Chonburi Province by random sampling method. Statistics that used for data analysis are Frequency, 
Percentage, Mean, Standard deviation, Frequency distribution, t – Test, One – Way ANOVA.  The research results 
shown that the samples of male is 51.10%, 43.50% in age 20-30 years old, 81.00% in bachelor’s degree. The 
overall risks level in the 5 categories are in the high level, including; Natural disasters, Transport workers, 
Transportation, Packaging ( = 3.81 SD =.698,  =3.76 SD =0.746, =3.55 SD =.898,  =3.55 SD =.881) and 
Marine insurance shown the medium level ( =.345 SD =.875). 

Keywords: Risks/ Goods/ Transport Workers /Shipping Company/ International Trade. 

1. บทนำ
การขนสงสินคาทางทะเลเปนสวนประกอบที่สำคัญของระบบการคาระหวางประเทศ ทั้งในอดีต ปจจุบัน   และอนาคต 

สงผลใหการคาขายระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น เมื่อธุรกรรมการซื้อขายระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้นโอกาสเกิดขอพิพาททั้งจาก
สัญญาซื้อขาย การขนสง การประกันภัย การชำระเงินยอมสูงขึ้นตามไปดวย กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญเติบโต 
และ จากลักษณะของการคาระหวางประเทศซึ่งมีลักษณะเปนการซื้อขายระหวางประเทศ คือมี การติดตอคาขายกันตั้งแตสอง
ประเทศขึ้นไปซึ่งอยูหางกันโดยระยะทางกฎหมายการคาระหวางประเทศจึงเปนกฎหมายที่มีความสำคัญอยางมากเนื่องจากเปน
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศโดยตรง  

จากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ของคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
รายงานฉบับสมบูรณ สิงหาคม 2542 ระบุวา ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการคาระหวางประเทศมาโดยตลอด มีการ
นําเขาและสงออกสินคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยมีมูลคามากกวารอยละ 80 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ( GDP) ในป 
2562 ทางเรือมีการนำเขาสินคา อยูที่ 164,137,276 พันตัน และการสงออกอยูที่ 126,471,268 พันตัน แสดงใหเห็นวาการขนสง
สินคาทั้งนำเขาและสงออกเปนการขนสงทางทะเลเปนสวนใหญ ดังนั้นการขนสงสินคาทางทะเลจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
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ความสามารถในการแขงขันทางการคาในตลาดโลก ดังนั้นกระบวนการขนสงนับเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เขามามีบทบาทตอ
การคาระหวางประเทศ อยางไรก็ดี สิ่งที่มักเปนอุปสรรคที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศคือ ผูประกอบการ
นำเขา-สงออกจะตองประสบปญหาจากความสูญเสียหรือความเสียหายของสินคาที่มักเกิดขึ้นในระหวางการปฏิบัติการขนสงทาง
ทะเล ซึ่งจากขอมูลสถิติการรับประกันวินาศภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย พ.ศ.2553 – 2562 ที่รวบรวมโดยธนาคารแหง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง ไดแสดงใหเห็นวาการทำประกันภัยเพื่อความคุมครองความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาท่ีขนสง
ทางทะเลนั้นมีแนวโนมของอัตราการทำประกันภัยที่เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2564)  

จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาดานการสงสินคาทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่
ความเสียหายของสินคานั้นเกิดขึ้นในระหวางการขนสงทางทะเลจากทาเรือตนทางไปยังทาเรือปลายทาง เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา
ความเสี่ยงในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการขนสงทางทะเลนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัยดานใดบาง  ทั้งนี้ เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการดำเนินการหาแนวทางปองกัน และวางแผนในการทำงาน ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินธุรกิจนำเขา-สงออกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อศึกษาปญหาอันนำมาซึ่งความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการใหบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศ

ของกลุมบริษัทที่ประกอบกิจการนำเขา-สงออกในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี    
2.2. เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขและปองกันเพื่อมิใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการขนสงทางทะเล หรือ

เพื่อใหความเสี่ยงเชนวานั้นลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ความสำคัญของการคาระหวางประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศทำใหประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น คงหนีไมพนประเทศท่ีจะตองมีการติดตอกับตางประเทศเพื่อทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางการคาหรือ
การลงทุนเพราะตลาดตางประเทศถือวาเปนแหลงเงินที่สำคัญ ที่จะนำรายไดเขามาสูประเทศ  การคาระหวางประเทศจึงมี
ความสำคัญตอเศรษฐกิจในดานตาง ๆ คือ เปนเครื่องมือที่สำคัญในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหประเทศที่กำลัง
พัฒนาหรือพัฒนาอยูแลวโดยเฉพาะในเร่ืองการสงออก มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (Wantana,2012) 

ความเสี่ยงในการขนสงสินคาทางทะเล เกิดจากความผิดพลาดของผูประกอบการ หรือความผิดพลาดระหวางการขนสงที่
เกิดจากขั้นตอนในการลำเลียง เกิดจากความผิดพลาดในการบรรจุหีบหอ สถานที่ในการจัดเก็บสินคา เครื่องมืออุปกรณที่ใชในการ
ลำเลียงและขนสงสินคา เปนตน ความเสี่ยงที่อยูเหนือการควบคุมที่ผูประกอบการหรือผูขนสงไมอาจควบคุมได มักเกิดจากภัยทาง
ธรรมชาติตาง ๆ เชน การเกิดแผนดินไหว คลื่นน้ำทะเล  พายุ   สึนามิ  โจรสลัด และอื่นๆ  

การบริหารจัดการความเสี่ยงในการขนสงสินคาทางทะเล อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยแหงชีวิตใน
ทะเล (SOLAS) คือสนธิสัญญาดานความปลอดภัยทางทะเลสากลจากองคการทางทะเลระหวางประเทศ ( IMO) ซึ่งเปนหนวยงาน
ทางดานทะเลแหงสหประชาชาติ โดยจะกำกับดูแลความปลอดภัยของชีวิตในทะเลซึ่งรวมถึงยานพาหนะที่เดินทางบนทองทะเล 
ดังนั้นเมื่อกลาวถึงความปลอดภัยตองคำนึงถึงปจจัย  3 ประการคือ 1. ความปลอดภัยตอตัวเรือและอุปกรณจักรกล  2. ความ
ปลอดภัยตอบุคคลเชนลูกเรือ  3. ความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ที่จะพิจารณามาตรฐานและตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
เพราะจะมีผลตอการชดใชคาสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และสามารถนำมาแกไขอยางถูกตองเพื่อปองกันการเกิดขึ้นซ้ำ 

มัธยะ ยุวมิตร (2563) ไดศึกษาความเสี่ยงในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากวิกฤตการณทางการเงินของ
ผูขนสงทางทะเล: กรณีศึกษาบริษัท ฮันจิน ชิปปง จำกัด จากการประกอบกิจการขนสงสินคาทางทะเลในปจจุบันนั้น ผูประกอบการ
ที่อยูในตลาดการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศอาจไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอันเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญตอการ
ขยายตัวของการคาระหวางประเทศ เชนกรณีของบริษัท ฮันจิน ชิปปง จำกัด ซึ่งเปนสายการเดินเรือชั้นนำของโลกไดเขาสู
กระบวนการลมละลายอันเนื่องมาจากผลประกอบการที่ขาดทุนอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหน่ึง ขอเท็จจริงในกรณีศึกษาน้ีไดแสดง
ใหเห็นถงึความเสี่ยงในประการตาง ๆ ในทางการคาระหวางประเทศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
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สราวุธ  พุฒนวล (2561) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสงทาเรือระนอง จังหวัดระนอง  มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผูประกอบการหรือผูใชบริการ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการไดแก  การ
บริการ  อัตราคาบริการ ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจำแนกตามลักษณะทั่วไปของผูประกอบการ ศึกษาแนวทางในการ
แกไขและปรับปรุงตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  

 สรพงษ ชวรางพงษ (2559) ไดทำการศึกษาเรื่องการสำรวจเสนทางการขนสงสินคาทางทะเล เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค
และปจจัยที่มีผลตอการเดินเรือในเขตทาเรือกรุงเทพ ใชการเก็บขอมูลจากเอกสารแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึกเปน
เครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบวาบริเวณเขตทาเรือกรุงเทพมีความยาวรองน้ำจากทุนไฟปากรองถึงทาเรือกรุงเทพระยะทาง 
46กิโลเมตร มีความกวาง150 เมตรในทางตรง และ 250 เมตรในทางโคง คงความลึกไวที่ 8.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
เรือที่ผานเขาออกรองน้ำมีความยาวตลอดลำไมเกิน 172 เมตร และกินน้ำลึกไมเกิน 8.2 เมตร เพื่อชวยใหการเดินเรือในรองน้ำ
เปนไปดวยความปลอดภัยประชากร การปรบัปรุงปจจัยดานเสนทางการเดินเรือไดแก การจราจรที่คับคั่ง อุปกรณการสื่อสาร  

4.วิธีดำเนินงานวิจัย
4.1 ประชากรกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัทที่ประกอบกิจการนำเขา-สงออกสินคาระหวางประเทศในพื้นที่จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งมีจำนวน 340 คน แบงเปนพนักงานบริษัทขนสงสินคาที่ 1 จำนวน 120 คน พนักงานบริษัทขนสงสินคาที่ 2 จำนวน 120 
คน และ พนักงานบริษัทขนสงสินคาที่ 3 จำนวน 100 คน (ฝายทรัพยากรมนุษย บริษัทนำเขา-สงออกสินคาระหวางประเทศ) กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ โดยใชความนาจะเปน  (Probability  sampling) เลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบงาย (Sample 

Random Sampling) โดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 
5 %  ไดจำนวนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนจำนวนไมนอยกวา 184 คน โดยมีรายละเอียดตามตางรางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1  ประชากรกลุมเปาหมายพนักงานบริษัทขนสงสินคา 
พนักงานบริษัท จำนวนประชากรจริง การคำนวณขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวนประชากรกลุมตัวอยาง 

พนักงานบริษัทที่1 120 120X184/340 65 

พนักงานบริษัทที่2 120 120X184/340 65 

พนักงานบริษัทที่3 100 100X184/340 54 

รวม 340 184 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
งานวิจัยนี ้เครื ่องมือที ่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยแบบสอบถามนี้แบง

รายละเอียด  ออกเปน 2 สวนไดแก  สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยง
ในทางการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล 

4.3 การทดสอบความเช่ือมั่น 

การทดสอบความเชื่อมั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ นำไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มีความ
ใกลเคียงกับกลุมประชากรที่จะศึกษา จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยการหาความ
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สอดคลองภายในคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งแบบสอบถามมีคามากกวา 0.879 ถือวา
แบบสอบถามเชื่อถือได 

4.4วิธีการวิเคราะหขอมูล 
4.4.1. การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage)  

คาเฉลี่ย (Mean) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  ใชเพื่อแปลความหมายขอมูลสวนตัวของพนักงานบริษัทในการนำเขาสงออกสินคาระหวางประเทศ  

4.4.2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis) ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใชการทดสอบคาที 
แบบอิสระ (Independence Sample t- Test) ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง คือ เพศ  และวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One -way Analysis of variance: ANOVA) เพื ่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการทำงาน ความถี่ในการใชบริการ ลักษณะใน
การใชบริการ ประเภทของผูใชบริการ 

5. ผลการวิจัย
5.1ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  
ตารางท่ี 2 จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล ความถี่ รอยละ 
1.เพศ
   ชาย 94 51.10 

   หญิง 90 48.90 

รวม 184 100 

2.อายุ
   20-30 ป 80 43.50 

   31-40 ป 99 53.80 

   41-50 ป  5 2.70 

รวม  184 100 
3.ระดับการศึกษา
  ปริญญาโท 20 10.90 

  ปริญญาตรี 149 81.00 

  อนุปริญญา 15 8.20 

รวม 184 100 

4.ตำแหนงงาน
  ระดับผูบริการ 8 4.30 

  ระดับปฏิบัติการ 116 63.00 

  ระดับหัวหนาฝาย 49 26.60 

  ระดับผูจัดการ 11 6.00 
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รวม 184 100 

5.ระยะเวลาในการทำงานที่เกี่ยวกับนำเขา - สงออก
  ต่ำกวา 1ป 7 3.80 

  2-4 ป 119 64.70 

 5-10 ป 53 28.80 

  10 ปขึ้นไป 5 2.70 

รวม 184 100 

6.ความถี่ในการใชบริการขนสงสินคา
  1-50 ครั้ง/เดือน 129 70.10 

  51-100 ครั้ง/เดือน 50 27.20 

  101-150 ครั้ง/เดือน 3 1.60 

  มากกวา 150 ครั้งตอเดือน 2 1.10 

รวม 184 100 

7.ลักษณะการใชบริการสายเรือ
  สายเรือไทย 25 13.60 

  สายเรือตางชาติ 44 23.90 

  สายเรือไทยและสายเรือตางชาติ 115 62.50 

รวม 184 100 

8.ประเภทของผูใชบริการ
  ผูนำเขา 47 25.50 

  ผูสงออก 70 38.00 

  ผูรับสินคา 56 30.40 

  ผูผลิต 4 2.20 

  ตัวแทนขาย 7 3.80 

รวม 184 100 

จากตารางที่ 2  พบวามีพนักงานบริษัทขนสงสินคาจำนวนทั้งสิ้น 184   คน โดยมีขอมูลสวนบุคคล  เพศ อายุ   ระดับ
การศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลาในการทำงาน ความถี่ในการขนสงสินคา ลักษณะในการใชบริการสายเรือ ประเภทของ
ผูใชบริการ  

5.2 ผลการวิเคราะหดานความเสี่ยงจากการสงสินคา 
ตารางท่ี 3 คาคะแนนเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความเสี่ยงจากการสงสินคาในภาพรวม 

ความเสี่ยงจากการสงสินคา  SD แปลความหมาย ลำดับ 
1.ดานการขนสง 3.55 .898 มาก 3 
2.ดานการบรรจุสินคา 3.55 .881 มาก 4 
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3.ดานพนักงาน 3.76 .746 มาก 2 
4.ดานประกันภัยทางทะเล 3.45 .875 ปานกลาง 5 
5.ดานภัยธรรมชาติ 3.81 .698 มาก 1 
                รวม 3.62 .819 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวาความเสี่ยงจากการสงสินคาของพนักงานบริษัทนำเขาสงออกสินคาระหวางประเทศ โดยรวมทั้ง 5 
ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานภัยธรรมชาติ ดานพนักงาน ดานการขนสง ดานการ
บรรจุสินคา และดานประกันภัยทางทะเล  

5.3. การทดสอบสมมติฐาน 

5.3.1ทดสอบคาทีแบบอิสระ (Independence Sample t-Test)  ใชทดสอบความแตกตางระหวางเพศ พบวา
การเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปจจัยที่มีผลตอ ความเสี่ยงในการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทาง
ทะเล ทั้ง 5 ดาน เมื่อจำแนกตามเพศ  คือ ดานการบรรจุสินคา อุปกรณที่ใชในการโหลดสินคาขึ้นเรือ-ลงเรือ เชน เครน รถโฟล
คลิฟท ที่เกี่ยวของกับการความเสี่ยงในการสงสินคา ที่แสดงใหเห็นวาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน และมีผลตอ
ความเสี่ยงในการสงสินคา  ดานภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแตละประเทศตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง  และ 
อุบัติเหตุทางทะเล เชน เรือชนกัน เรือคว่ำ เรือชนโขดหิน เกี่ยวของกับการความเสี่ยงในการสงสินคา ที่แสดงใหเห็นวาเพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดเห็นที่แตกตางกันและมีผลตอความเสี่ยงในการสงสินคา    

5.3.2 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of variance: ANOVA) เพื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางอายุที่คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมเปนตนไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ระยะเวลา
ในการทำงานที่เกี่ยวของกับนำเขา -สงออก ความถี่ในการใชบริการขนสงสินคาตอเดือน ลักษณะในการใชบริการสายเรือ   และ
ประเภทของผูใชบริการ โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการคาระหวางประเทศที่มี
ผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล ทั้ง 5 ดาน เมือ่จำแนกตามอายุ พบวาปจจัยทั้ง 5 ดาน ไดแกดานการขนสง  ดานการบรรจุ
สินคา  ดานพนักงาน  ดานประกันภัยทางทะเล  และดานภัยธรรมชาติ ไมวาจะเปนชวงอายุ 20-30 ป  31-40 ป และ 41-50 ป ผล
ที่ไดไมแตกตางกัน ดังนั้นอายุจึงไมมีผลตอความเสี่ยงในการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล  

6. สรุปผลการวิจัย
 6.1ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัทขนสงสินคา 

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ พนักงานในบริษัทที่ประกอบกิจการนำเขา -สงออกสินคาระหวางประเทศในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี  จำนวน 184 คน สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 51.10 มีอายุระหวาง 31 -40 ป คิดเปนรอยละ 53.80  มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 81.00 มีตำแหนงงานระดับปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 63.00 มีระยะเวลาในการทำงานที่
เกี่ยวกับนำเขา - สงออก  2-4 ป คิดเปนรอยละ 64.70 มีความถี่ในการใชบริการขนสงสินคา 1 -50 ครั้ง/เดือน คิดเปนรอยละ 
70.10 มีลักษณะการใชบริการสายเรือทั้งสายเรือไทยและตางชาติ คิดเปนรอยละ 62.50   และมีประเภทของผูใชบริการเปนผูรับ
สงออก คิดเปนรอยละ 38.00 

6.2. ความเสี่ยงในการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล 
สาเหตุที่ทำใหเกิดความเสี่ยงในการสงสินคาโดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มี 4 ดาน

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ความเสี่ยงในดานภัยธรรมชาติ  ความเสี่ยงในดานพนักงาน  ความ
เสี่ยงในดานการขนสง ความเสี่ยงในดานการบรรจุสินคา และความเสี่ยงในดานประกันภัยทางทะเล สงผลในระดับปานกลาง  
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7. อภปิรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องความเสี่ยงในการคาระหวางประเทศที่มีผลกระทบมาจากการสงสินคาทางทะเล  พบวาปญหาอัน
นำมาซึ่งความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการใหบริการขนสงทางทะเลระหวางประเทศของกลุมบริษัทที่ประกอบกิจการ
นำเขา-สงออกในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี  มากที่สุดคือ ดานภัยธรรมชาติ  ดานพนักงาน ดานการขนสง ดานการบรรจุสินคา (  = 3.81 
SD =.698, =3.76 SD =0.746, =3.55 SD =.898,  =3.55 SD =.881) ตามลำดับ และดานประกันภัยทางทะเล สงผลตอ
ความเสี่ยงในระดับปานกลาง ( =.345, SD =.875)  

จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวาความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการใหบริการขนสงทางทะเลระหวาง
ประเทศของกลุมบริษัทที่ประกอบกิจการนำเขา-สงออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยรวมทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง ( =.345, 
SD =.875) ซึ่งในความเสี่ยงระดับนี้ไมเปนผลเสียตอการดำเนินธุรกิจแตกลับเปนประโยชนตอบริษัทที่ขนสงสินคา เพราะประกันภัย
ทางทะเล (Marine Insurance) คือ การประกันภัยที่ใหความคุมครองความเสียหายตอตัวเรือและสินคาที่อยูในระหวางการขนสง
ทางทะเล และยังขยายขอบเขตความคุมครองไปถึงการขนสงสินคาทางอากาศและทางบกท่ีตอเนื่องกับการขนสงทางทะเลอีกดวย
ตามหลักการ “Mixed sea and land risks” (ประมวล จันทรชีวะ, 2561) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อธิพร  สิทธิธีรรัตน 
(2560) ที่ไดศึกษากฎหมายประกันภัยทางทะเลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกลาวถึงการทำสัญญาประกันภัยทางทะเลตาม
กฎหมายแหงประเทศจีนที่นอกจากจะตองมีคำเสนอและคำสนองที่ตองตรงกันของผูรับประกันภัยและผูเอาประกันภัยแลว ผูเอา
ประกันภัยยังมีหนาที่ในการเปดเผยขอเท็จจริงที่เปนสาระสำคัญและเกี่ยวของกับความเสี่ยง อีกทั้งยังจะตองไมแถลงขอความอัน
เปนเท็จตอผูรับประกันภัยไมวาจะโดยเจตนาหรือโดยประมาท มิฉะนั้นแลวสัญญาประกันภัยดังกลาวจะตกเปนโมฆียะและอาจถูก
บอกลางสัญญาโดยบริษัทผูรับประกันภัยโดยที่ผูเอาประกันภัยนั้นไมอาจไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนและไมอาจเรียกเงินคา
เบี้ยประกันภัยที่ตนไดจายไปแลวคืนจากบริษัทผูรับประกันภัยไดแตอยางใด  (Insurance Act 2015, Section 8; Schedule 1(2)) 
จึงนับเปนประเด็นความเสี่ยงอีกประการหนึ่งในดานประกันภัยทางทะเลที่มีความสำคัญและเปนขอพิจารณาที่ผูประกอบการ
นำเขา-สงออกควรคำนึงในระหวางการใหบริการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศ  

สำหรับแนวทางแกไขและปองกันเพื่อมิใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของสินคาในการขนสงทางทะเล เบื้องตนผูวิจัย
ไดเลือกระดับความเสี่ยงที่มีคามากที่สุด ตั้งแต 3.41 – 5.00 เพื่อเสนอแนวทางแกไขความเสี่ยงตามแนวคิดและทฤษฎีความเส่ียงตอ
ความเสียหายของสินคาในการขนสงทางทะเล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวา  

ดานภัยธรรมชาติ มีความเสี่ยงอยูในระดับมาก เนื่องจากภัยทางธรรมชาติเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยที่ผูประกอบการ
นำเขา-สงออกไมอาจคาดการณหรือพยากรณได เมื่อเกิดขึ้นแลวจะสงผลใหเกิดอันตรายและความสูญเสียตอทรัพยสินตางๆ ยากที่
จะรับมือไหว ซึ่งแนวทางแกไขและปองกันที่พอจะสามารถทำไดคือ การติดตามฟงขาวสาร เพื่อการเตรียมพรอมกอนภัยมาถึง การ
สรางแผนฉุกเฉิน เชน หาวิธีแจงเหตุ กระจายขาว เสนทางอพยพ และกำหนดจุดปลอดภัย (กันต เอี่ยมอินทรา, 2559) 

ดานพนักงาน ความเสี่ยงอยูในระดับมาก โครงสรางองคกรถือเปนปจจัยเสี ่ยงที่มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานและมี
ความสำคัญตอองคกรในระดับมาก เนื่องจากโครงสรางองคกรจะเปนการกำหนด จัดสรรหนวยงาน ตำแหนงหนาที่ รายละเอียด
ของงานแตละประเภทใหเปนสัดสวนที่ถูกตองและเหมาะสม กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงคทำ ใหการปฏิบัติงานไมซ้ำซอน ถา
องคกรมีการกำหนดโครงสรางไดอยางชัดเจนและตรงตามรายละเอียดของงาน ก็จะสงผลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและองคกร  อยางมีนัยสำคัญ สอดคลองกับจิตติมา อัครธิติพงศ (2556) ที่ไดกลาวไววา การเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคกรไดแกการจัดโครงสรางงานขององคกร การวางแผน การจัดองคการในดานบุคลากร การสรางแรงจูงใจในการทำงาน การ
ควบคุมคุณภาพการทำงานและการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ดานการขนสง ความเสี่ยงอยูในระดับมาก เนื่องดวยการขนสงสินคาเปนการเคลื่อนยายสินคาสินคาจากสถานท่ีแหงหนึ่ง
ไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง อันกอใหเกิดอรรถประโยชนดานสถานที่และอรรถประโยชนดานเวลา ทั้งนี้การเคลื่อนยายดังกลาวเปน
กิจกรรมที่เพิ่มมูลคาใหแกสินคาซึ่งจะเปนการกอใหเกิดอรรถประโยชนดานสถานท่ีและเวลาในการขนสง กับความตอเนื่องในการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1803 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 

ใหบริการเปนตัวที่บงบอกถึงอรรถประโยชนดานเวลา (จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา, 2543) โดยการขนสงที่มีประสิทธิภาพจะตอง
ประกอบดวยความเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความแนนอนเชื่อถือไดและความตรงตอเวลา 

ดานการบรรจุสินคา ความเสี่ยงอยูในระดับมาก โดยแนวคิดของบรรจุภัณฑ (Packaging) ที่บรรจุในชั้นนอกหรือบรรจุ
ภัณฑเพื่อการขนสง เปนบรรจุภัณฑที่ออกแบบมาเพ่ือใชในการบรรจุสินคาเพื่อใหสามารถจัดเรียงหรือวางใหสามารถใชพื้นที่ไดนอย
ที่สุดเพื่อใชในการขนสง รวมถึงมีการออกแบบแพคเกจเหลานี้ใหมีสภาพแข็งแรงในการปองกันการกระแทกหรือปองกันละอองน้ำ
หรือน้ำไมใหสินคาไดรับความเสียหายในระหวางการเคลื่อนยายหรือขนสง เชน การบรรจุสินคาลงในลังไมหรือพาเลท จะเห็นไดวา
แมแตตูคอนเทนเนอรก็ถือเปนสวนหนึ่งของ Packing ที่เปนประเภท Out Package ก็เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบรรจุสินคาให
ไดเนื้อที่มากที่สุด และสามารถทำการบรรทุกและขนสงไดทั้งโดยรถบรรทุกและเรือสินคา แตทั้งนี้ การขนสงสินคาระหวางประเทศ
อาจมีเงื่อนไขบางประการที่กำหนดใหผูขนสงเปนผูปฏิบัติการบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอร เชน เงื่อนไข CFS/CFS ซึ่งจะมีการ
ระบุไวในใบตราสงดวย การบรรจุสินคาของผูประกอบการที่ไมเหมาะสมอาจนำมาซ่ึงความเสียหายที่กอใหเกิดความรับผิดตอ
เจาของสินคาหรือผู ร ับตราสง โดยเฉพาะอยางยิ ่งในกรณีที ่มีการใชตู คอนเทนเนอรที ่ชำรุดมาบรรจุสินคาก็อาจสงผลให
ผูประกอบการขนสงนั้นตองรับผิดเต็มมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไมอาจจำกัดความรับผิดไดตามกฎหมายการรับข นของทาง
ทะเล (คำพิพากษาฎีกาที่ 1273/2554) จึงนับเปนอีกหนึ่งประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศ  

8. ขอเสนอแนะ

8.1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่คาดวาจะสงผลตอความเสี่ยงในการสงสินคาทางทะเล เชน ขั้นตอนในการนำเขา - 
สงออกสินคา ซ่ึงจะเปนแนวทางที่จะทำใหสินคาเกิดความเสียหายนอยที่สุด 

8.2. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งตอไปอาจใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก การทดลอง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปนประโชนในการนำไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการขนสงสินคา 
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอาหรับโดยใชหนังสือการตูนที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสาม
จังหวัดชายแดนใต กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

               รอมยี   มอหิ1*,  มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา2, อิสมาอีล  ราโอบ3

1สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

3สาขาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
*ผูรับผดิชอบบทความ: email romyi.m@yru.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและประเมินคุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรม
สามจังหวัดชายแดนใต  2) เปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยหนังสือท่ีสรางข้ึน และ 
3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต  
จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 30 คน รวมทั้งหมด  180   คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื ่องมือวิจัย ไดแก 
1) หนังส ือการ ต ูนภาษาอาหรับที ่บ ูรณาการกับว ัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 2)แบบทดสอบทักษะการอาน
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย ( ) และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา
คุณภาพของหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต มีคุณภาพ  = 4.26, S.D.= 0.50) 
และทักษะการอานของนักเรียนหลังเรียนดวยหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต  
สูงกวา กอนเรียน คิดเปนรอยละ 24.11 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใตอยูในระดับมาก ( =4.33, S.D. = 0.65)  

คำสำคญั: ภาษาอาหรับ, วัฒนธรรม, สามจังหวดัชายแดนใต 
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Development of Arabic Languages Reading Skill Through Cartoon Book 
Integrating with Culture of Three Southern Border Provinces 

A case study: Islamic Private Secondary Schools  
Romyi Morhi1* Muhammadsuhaimi Haengyama2, Ismail Raob3

1Arabic Language Program Faculty of Humanities and Social Sciences Yala Rajabhat University 
2Teaching Islamic Education Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University 

3 Education Program Faculty of Education, Fatoni University 
*Corresponding author: email romyi.m@yru.ac.th

Abstract 

The purposes of this research were to 1) construct and assess the cartoon Book integrating with 
the culture of Three provinces of Southern Thailand 2) to compare students’ reading skill before and after 
studying by using this book and 3) to study the students’ satisfaction of the cartoon Book integrated with 
the culture of Three provinces of Southern Thailand. The samples were 1 8 0  students of Islamic Private 
Secondary School of Three provinces of Southern Thailand. The samples were classified by Purposive 
sampling. The research tools were 1) the Arabic language cartoon Book integrating with the culture of Three 
provinces of Southern Thailand 2) Reading test and 3). The satisfaction surveys. The statistics using in this 
research were percentage, mean ( ) and standard deviation (S.D.). The results revealed that the quality of 
the Arabic language cartoon Book integrating with the culture of Three provinces of Southern Thailand is in 
high level (  =4.26, S.D.= 0.50)  and the score of reading skill Testing revealed that post-test score is higher 
than pre-test score in 24.11 percent and the students were highly satisfied the Arabic language cartoon 
Book integrating with the culture of Three provinces of Southern Thailand ( =4.33, S.D.=0.65) 

Keywords: Arabic Language, Culture, Three Southern Border provinces of Thailand 
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บทนำ 
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตภาษาอาหรับเปนภาษาที่มีความสำคัญตอประชาชนสวนใหญเพราะภาษาอาหรับ

เปนภาษาของคัมภีรอัลกุรอานที่จำเปนตองใชในการประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเปนภาษาสำหรับการเรียนรู การคนควา และ
การประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ อาจารยวินัย สะมะอูน (2556) ที่กลาววา ภาษาอาหรับเปนภาษาที่ใชในการสื่อสารและ
การเรียนรู และการปฏิบัติศาสนา รวมทั้งการศึกษาเพื่อความรูทั่วไป ดวยเหตุนี้ทำใหผูปกครองในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใตมี
ความตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะโรง เรียนประเภทนี้จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาอิสลามศึกษาที่มีการสอนที่เนนภาษาอาหรับซึ่งสนองตอบตามความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี จึงทำใหโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดรับความสนใจจากคนในพ้ืนท่ีอยางมาก ภาษาอาหรับนอกจาก
มีความสำคัญในดานการศึกษาและการคนควาหาความรูแลว ปจจุบันภาษาอาหรับมีบทบาทอยางสูงในวงการธุรกิจ การฑูต 
และการทองเที่ยว ในประเทศไทยเองดวยความกาวหนาดานเทคโนโลยีการแพทย และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่เกิด
จากการบุกตลาดตะวันออกกลางและการติดตอทางธุรกิจในหลายๆดาน เปดโอกาสใหมีการจางงานในประเทศไทยมากขึ้น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่สามารถสื่อสารเปนภาษาอาหรับได (ไพฑูรย ไกรพรศักดิ์, 2551) จากความสำคัญของภาษาอาหรับ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตอการศึกษาของคนในพื้นที่ดังที่กลาวมาขางตน จึงจำเปนตองมีการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาอาหรับใหมีประสิทธิภาพ  

สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับของโรงเรียนเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ที่จัดการเรียนการสอนวิชาศาสนาควบคูวิชาสามัญ โดยการเรียนการสอนวิชาศาสนา
ใชหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 สวนการเรียนการสอนในรายวิชาสามัญใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET: Islamic National Educational Test) ในรายวิชา
ภาษาอาหรับ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงป 2552 -2555 พบวา ผลคะแนนของนักเรียนในรายวิชาภาษา
อาหรับโดยรวมต่ำกวารอยละ 50 ทั้ง 3 ระดับชั้น  (สะการียา แวโซะ และคณะ , 2555) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
อัฮมัดซากี มาหามะ (2551: บทคัดยอ) ที่ไดกลาวถึงสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา วาปญหาที่พบมากท่ีสุดคือ ดานหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใชโดยขาดความ
รวมมือกับผูบริหาร ขาดสื่อหรือหนังสือภาษาอาหรับที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ครูขาดความรูเกี่ยวกับวิธีการสอนใหมๆ 
เชน การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งเขาไดเสนอแนะใหมีการอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการสอนใหมๆ และใหมีการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนภาษาอาหรับที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน เปนตน จากปญหาการเรียนการสอนภาษาอาหรับขางตน แสดงให
เห็นถึงความจำเปนในการพัฒนาส่ือบทเรียนภาษาอาหรับหรือหนังสือภาษาอาหรับที่นาสนใจ และการพัฒนาวิธีการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ 

การนำภูมิปญญาทองถิ่นของผูเรียนมาใชเปนเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนภาษานอกจากจะทำใหผูเรียนเกิด
ความรู ความเขาใจ ในทองถิ่นของตนไดลึกซึ้งขึ้นแลวยังเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางภาษาของตนไหดี
ขึ้นดวยซึ่งพิสูจนไดจากผลการศึกษาของนักการศึกษาหลายทาน เชน งานวิจัยของ (ฐิติกาญจน จันทรสมบัติ, 2552: บทคัดยอ) 
ที่นำบริบททองถิ่นดานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามมาพัฒนาบทอานภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนมหาวิชานุกูล ซึ่งผลการวิจัย พบวานักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ 62.66 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
เรียนดวยบทอานภาษาอังกฤษที่ใชบริบททองถิ่นอยูในระดับมากที่สุดสอดคลองกับผลการวิ จัยของปวราย เรืองมณี (2549: 
บทคัดยอ) ที่พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุดและผูเรียนมี
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาทองถิ่นเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนภาษาอังกฤษท่ี
เนนเนื้อหาทองถิ่น เปนตน  จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาพบวา หนึ่งในนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการอานของผูเรียน
ภาษาที่สองคือ หนังสือการตูน เพราะหนังสือการตูนสามารถสรางแรงจูงใจในการอานของผูเรียนโดยมีงานวิจัยมากมายท่ี
เกี่ยวกับการใชหนังสือการตูนกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนที่ระบุวา
หนังสือการตูนสงผลเชิงบวกตอการพัฒนาทักษะการอานของผูเรียน เชน งานวิจัยของ Bosma (1981) ที่ทำเกี่ยวกับการตูน
นิทานพื้นเมือง ซึ่งผลการวิจัยของทัง้สองพบวา ผูเรียนมีพัฒนาการดานการอานและการคิดดีขึ้นหลังจากไดฝกอานกับหนังสือ
การตูนนิทานพ้ืนเมือง จากขอมูลขางตนจะสังเกตเห็นวาการนำวัฒนธรรมทองถ่ินมาสอดแทรกกับบทเรียนของหนังสือสามารถ
พัฒนาทักษะการอานของผูเรียนได ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนภาษาอาหรับในรูปแบบของการ ตูนที่บูรณา
การกับวัฒนธรรมทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต 
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1. วตัถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ขอ ดังตอไปนี้ 
1.1 เพื่อสรางและประเมินคุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 
1.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกอนและหลงัเรียนดวย

หนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต 
1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด

ชายแดนใต 

2. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 ที่ศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต โดยการคัดเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบดวยจังหวัดยะลา 
ปตตานี และนราธิวาส จังหวัดละ 2 โรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 30 คน รวมกลุมเปาหมายทั้งหมด  180 คน โดยเลือก
โรงเรียนในเครือขายที่ทำความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมีความพรอมที่จะใชหนังสือ และเปนโรงเรียนที่เนน
การเรียนการสอนภาษาอาหรับ เชน โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมคายภาษาอาหรับ  โรงเรียนที่มีหองโปรแกรมภาษาอาหรับ 
และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนศาสนาควบคูสามัญ เปนตน 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
          ผูวิจัยไดดำเนินการเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาปจจัยนำเขา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยศึกษาทฤษฎีการอาน เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีใชในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาอาหรับในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ศึกษาวิธีการออกแบบบทเรียนหนังสือการตูน โดยประยุกตจากขั้นตอนการพัฒนาบทเรียน ของ ADDIE

Model (Dick W.,& Carey L.,1996) 
ระยะท่ี 2 การสรางและประเมินบทเรียนหนังสือการตูนภาษาอาหรับ ดังนี้ 

1. การสรางตนรางบทเรียนหนังสือการตูนภาษาอาหรับ
2. การตรวจสอบคุณภาพบทเรียนหนังสือการตูนโดยผูเชี่ยวชาญ

ระยะที่ 3 การเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอาหรับของนักเรียนกอน และหลังเรียนดวยหนังสือการตูนภาษา
อาหรับที่ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนใต 

4. เคร่ืองมือวิจัย และวิธกีารสรางเคร่ืองมือวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด ดังนี้
4.1 แบบประเมินคุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับ 

            โดยใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 96) 
มีการใหคะแนนระดับคุณภาพของหนังสือ ดังนี้  

คุณภาพนอยที่สุด  ใหคะแนนเปน 1 คะแนน 
คุณภาพนอย        ใหคะแนนเปน 2 คะแนน 

           คุณภาพปานกลาง ใหคะแนนเปน 3 คะแนน 
คุณภาพมาก        ใหคะแนนเปน 4 คะแนน 
คุณภาพมากที่สุด  ใหคะแนนเปน 5 คะแนน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1809 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



          หลังจากนั้นนำคะแนนการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในแตละขอมารวมกัน หารดวยจำนวนขอจึงไดคาเฉลี่ย
แลวนำมาเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 

  คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ยคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพนอย 
คาเฉลี่ยคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
คาเฉลี่ยคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพมาก 
คาเฉลี่ยคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพมากท่ีสุด 

          จากนั้นนำคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหเพื่อนำไป
พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ 

4.2 แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอาหรับ โดยการสรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  มีลักษณะ
เปนขอสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองของความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และความสอดคลองกับวัตถุประสงค (Validity) โดยไดคะแนนคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกขอและ
หาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR 20 โดยการทดลองกับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ผลพบวา คาความเชื่อมั่น
ไดเทากับ 0.86 สามารถนำไปใชในการวิจัยได 

4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยขอคำถามดาน
เนื้อหาบทเรียน จำนวน 4 ขอ ดานภาพประกอบ จำนวน 2 ขอ และดานรูปเลม  จำนวน 4 ขอ ตรวจสอบความสอดคลองของ
ขอคำถามกับจุดประสงค โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาคา IOC ผลพบวา แบบประเมินความพึงพอใจ มีคา IOC อยูระหวาง 
0.68-1.00 ผานเกณฑการพิจารณาทุกขอ สามารถนำไปใชในการวิจัยได 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดตามข้ันตอนตอไปนี้

5.1  สรางหนังสือหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 
5.2  ประเมินคุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อ

หาความเหมาะสมและตรวจสอบความถูกตอง และหาคาความเชื่อม่ัน 

5.3  นำหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใตที่ผานการประเมินคุณภาพ นำไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

5.4  ประเมินทักษะการอานของนักเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอาน ที่ผูวิจัยไดจัดทำ โดยจะประเมินทั้งกอนและ
หลังเรียน (Pre- test and Post-test) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใตที่เรียนภาษาอาหรับดวยหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน 

5.5  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่ บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 

6. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนำขอมูลมาวิเคราะหดังนี้

6.1  วิเคราะหคุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด 
           สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.2  วิเคราะหความพึงพอใจ 
             สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6.3  วิเคราะหทักษะการอาน  
       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย 
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7. ผลการวิจัย

การสรางหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิจัย
ตามลำดับ ดังน้ี 
ตารางที่ 1 คุณภาพหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางที่ 1 พบวา หนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนใต มีคุณภาพอยูในระดับมาก (  = 4.26, S.D.= 0.50) โดยทุกดานท่ีมีคุณภาพอยูในระดับมาก ซึ่งดานท่ีมีคุณภาพมาก
ที่สุด 3 ลำดับ ไดแก ดานเน้ือหา และดานจัดรูปเลม ( = 4.40, S.D.= 0.60) และ (  = 4.40, S.D.= 0.34) และดานคุณคาของ
หนังสือ (  = 4.33, S.D. = 0.60) ตามลำดับ 

 ตารางที่ 2 ทกัษะการอานของนักเรียนกอนและหลังการอานหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรม 
 สามจังหวัดชายแดนใต 

ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 2 พบวา คะแนนผลทดสอบทักษะการอานของนักเรียนที่อานหนังสือการตูนภาษา
อาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต มีคะแนนเฉลี่ยกอนอาน 13.35 และคะแนนเฉลี่ยหลังอาน 20.58  
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการอานหนังสือการตูนภาษาอาหรับมีคามากกวากอนอานหนังสือการตูนภาษาอาหรับ 7.23 รอยละ 
24.11  แสดงวาผลสัมฤทธ์ิหลังการอานหนังสือการตูนภาษาอาหรับสูงกวากอนอานหนังสือการตูนภาษาอาหรับ 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณา
การกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต 

รายการประเมิน S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ดานเน้ือหา 4.37 0.63 มาก 
ดานภาพประกอบ 4.31 0.66 มาก 
ดานรูปเลม 4.32 0.67 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 4.33 0.65 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนมีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการ
กับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.33, S.D.=0.65) และเมื่อพิจารณาทั้ง 3 ดาน พบวา 
นักเรียนมีความพึงพอใจดานเนื้อหามากที่สุด (  = 4.37, S.D. = 0.45) สำหรับดานภาพประกอบนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (  = 4.30, S.D. = 0.54) และดานรูปเลม นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.47) เชนเดียวกัน 

รายการประเมิน S.D. ระดับคุณภาพ 
เนื้อเรื่อง 4.40 0.60 มาก 
การใชภาษา 4.25 0.54 มาก 
การนำเสนอเนื้อหา 4.13 0.65 มาก 
การจัดรูปเลม 4.40 0.34 มาก 
การจัดภาพ 4.06 0.32 มาก 
คุณคาของหนังสือ 4.33 0.60 มาก 
คาเฉลี่ยรวม 4.26 0.50 มาก 

จำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 
กอนอานหนังสือ 

คะแนนเฉลี่ย 
หลังอานหนังสือ 

คะแนนเฉลี่ย
ความกาวหนา 

คิดเปนรอยละ 

180 13.35 20.58 7.23 24.11 
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8. สรุป
  สรุปผลการวิจัยพบวา คุณภาพของหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต อยู
ในระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 0.50) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใตอยูในระดับมาก (  =4.33, S.D.=0.65) และผลทดสอบทักษะการอานของนักเรียนท่ีอาน
หนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต มีคะแนนเฉลี่ยหลังอานมากกวากอนอานอยู
ที่ 7.23 คิดเปนรอยละ 24.11   

9. อภิปรายผล

จากผลการวิจัยขางตน สามารถท่ีจะอภิปรายผลไดดังนี้ 
9.1 จากการประเมินคุณภาพของหนังสือพบวา หนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสาม

จังหวัดชายแดนใต มีคุณภาพมาก สามารถอภิปรายไดวา หนังสือท่ีพัฒนาข้ึนเหมาะสมที่จะนำไปใชในการเรียนการสอนภาษา
อาหรับสำหรับนักเรียนในระดับชันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

9.2 ทักษะการอานจะสามารถพัฒนามากขึ้นได เมื่อสิ่งที่อานสามารถเราและกระตุนแรงจูงใจของผูอาน ทำให
ผูอานสนใจและอยากอานหนังสือมากขึ้น จากผลวิจัยขางตนพบคุณภาพของหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับ
วัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต อยูในระดับมาก (  =4.26, S.D. = 0.50) จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการอานอยูใน
ระดับมากเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ Bosma (1981) ที่ทำเก่ียวกับการตูนนิทานพ้ืนเมือง ซึ่งผลการวิจัยของทั้งสอง
พบวา ผูเรียนมีพัฒนาการดานการอานและการคิดดีขึ้นหลังจากไดฝกอานกับหนังสือการตูนนิทานพ้ืนเมือง 

9.3 จากผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอหนังสือการตูนภาษาอาหรับท่ีบูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัด
ชายแดนใตอยูในระดับมาก (  =4.33, S.D. = 0.65) และผลทดสอบทักษะการอานของนักเรียนที่อานหนังสือการตูนภาษา
อาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนใต มีคะแนนเฉลี่ยหลังอานมากกวากอนอานอยูที่ 7.23 คิดเปนรอยละ 
24.11  ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา วัฒนธรรมทองถิ่นสงผลดีตอการเรียนรูภาษาอาหรับของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของปวราย เรืองมณี (2549) ที่พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาทองถิ่นที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก
ที่สุดและผูเรียนมีความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาทองถ่ินเพิ่มขึ้นหลังจากท่ีไดรับการสอนโดยใชบทเรียน
ภาษาอังกฤษท่ีเนนเนื้อหาทองถิ่น 

10. ขอเสนอแนะ

10.1  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. การนำหนังสือการตูนมาใชในกิจกรรมการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจและเขาใจใน

เนื้อหาที่เรียนไดงายขึ้น ดังนั้นผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชเวลากับการอานและไดเรียนรูดวยตนเองใหมาก และคอย
อธิบายเฉพาะเนื้อหาท่ีนักเรียนไมเขาใจ 

2. ทุกคร้ังท่ีนักเรียนอานหนังสือการตูนภาษาอาหรับที่บูรณาการกับวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดน
ใต ผูสอนควรประเมินทักษะการอานของนักเรียนดานการอานเพื่อความเขาใจความหมาย และการอานเพื่อจับใจความสำคัญ 
เพื่อทราบถึงพัฒนาการและปญหาการอานภาษาอาหรับของนักเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 

10.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
             ควรศึกษาเกี่ยบกับการสรางสื่อหรือหนังสือดิจิตัลภาษาอาหรับสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

11. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงไดดวยความกรุณา ชวยเหลือ แนะนำ และใหคำปรึกษาเปนอยางยิ่งจากคณาจารย 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผูวิจัยขอขอบพระคณุ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ใหความอนุเคราะหสนับสนุนทุนวิจัยและ
อำนวยความสะดวกเรื่องอุปกรณอาคารสถานท่ีตลอดระยะเวลาดำเนินการวิจัย 
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ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและการปลูกไมโตเร็วสําหรับเปนวัตถุดิบ 
ณ ตําบลโนนมวง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

เทพา ผุดผอง1*, นุชนาถ มั่งค่ัง1, นิคม  แหลมสัก2,
1ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

กรุงเทพมหานคร  
2ภาควิชาวนผลิตภัณฑ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร  

*ผูรับผิดชอบบทความ: email aaptpp@ku.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมวลความคิดเห็นของชุมชนตอโรงงานชีวมวลอัดเม็ดและความคิดเห็นตอการปลูก
ไมโตเร็ว โดยกลุมตัวอยางเปนประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนรอบโรงงานชีวมวลอัดเม็ด  จํานวน 200 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา  

1. ความคิดเห็นของชุมชนตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ด ในดานผลกระทบท่ีจะเกิดดานการการคมนาคม ผลกระทบ
ดานเสียงรบกวน และผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง นั้น รอยละ 82-87 คิดวาไมมีผลกระทบ สวนผูที่เห็น
ดวยวาจะมีผลกระทบเกิดขึ้น คิดเปนรอยละ 12.5-18   

2. ความคิดเห็นตอการปลูกไมโตเร็วสวนใหญ รอยละ 90-99 เห็นดวยวาไมโตเร็วเปนพืชที่สามารถทําใหสิ่งแวดลอม
ดีขึ้น มีการใชประโยชนไดหลากหลาย สามารถปลูกในพ้ืนที่วางที่ไมไดใชประโยชน สวนรอยละ 0.5-10 ไมเห็นดวย เพราะมี
ความเชื่อวาไมโตเร็วเปนพืชที่ทําใหดินเสื่อมโทรมและกอใหเกิดความเสียหายตอพืชชนิดอื่น 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น ไมโตเร็ว  ชีวมวลอัดเม็ด  
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The opinions of community at the reaction to Wood Pellet Plant and  

Fast-growing Trees Plantation at Non Muang Subdistrict, Si Bun  

Rueang District, Nong Bua Lam Phu Province 

Tepa Phudphong1*, Nuchanata Mungkung1, and Nikhom Laemsak2 
1 Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart 

University, Bangkok  
2 Department of Forest Product, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok  
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Abstract 

The purpose of this study was to study people’ opinions to Wood Pellet Plant and Fast-growing 

Tree Plantation.  The sample was 2 0 0  people around Wood Pellet Plant. The research instrument was 

questionnaires. The statistic was percentage and mean. The results of this study were:  

1. The people’ opinions to the impact of the transportation, noise and air pollution (82-87 percent

disagreed), while agreed that the impact would occur 12.5-18 percent.  

2. Opinions on most of the fast-growing trees planting 90-99 percent agreed, that fast-growing trees

are plantation that can make the environment better, have been used for many purposes, Can planted in 

waste land. And 0.5-10 percent disagreed, because that plants degrades the soil and causes damage to other 

species. 

Keywords:  Opinions, Fast growing tree, Wood pellet 
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1. บทนํา
ตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2558) ไดกําหนดเปาหมายสัดสวนการใชพลังงานทดแทน

เพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2579  จึงไดมีนโยบายมีการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนมากข้ึน ไดแก การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ 
การสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวภาพ พลังงานจากน้ํา ลมและแสงอาทิตย เปนตน โดยชีวมวลเปนแหลงพลังงาน
ทดแทนท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุดในการผลิตความรอน และมีแนวโนมเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกป  นอกจากน้ียังไดสงเสริมใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการผลิตและใชพลังงานทดแทน โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้ง “สถานีผลิตพลังงานชุมชน Distrubuted- Green-

Generation- DDG (DGG)” เพื่อใหเกิดการรวมกลุมกันของเกษตรกร และกระจายแหลงผลิตพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมี
การสงเสริมการปลูกไมโตเร็วในพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา พ้ืนท่ีดินเสื่อมโทรม หรือพ้ืนท่ีวางตามหัวไรปลายนา เปนตน 

ชีวมวล เปนสิ่งที่ไดจากสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรียที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได  โดยรวมถึง วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรตางๆ เชน ฟางขาว แกลบ กากออย ทะลายปาลม เศษไม มูลสัตว ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน การใชประโยชนจากชีวมวลนั้นนอกจากจะใช ชีวมวลในรปูแบบการเผาโดยตรงหรือสับ
เปนช้ินเล็กเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมตาง ๆ แลว ยังมีชีวมวลในรูปแบบอัดเม็ด ที่ไดจากการนําเอา เศษไม ไมจาก
กลุมไมโตเร็วซ่ึงเปนไมที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเสนรอบวงปละ 4-5 เซนติเมตร และมีรอบตัดฟนนอยกวา 5 ป ซึ่งการ
เจริญเติบโตของไมโตเร็วขึ้นอยูกับสภาพดิน ปริมาณนํ้าฝน ความสูงจากระดับน้ําทะเลและการคัดเลือกพันธุของไมชนิดนั้นๆ 
รวมถึงวัตถุประสงคที่จะใชประโยชนจากไมที่ปลูกดวย (อํานวย  คอวนิช , 2525)  มีความเหมาะตอการปลูกในประเทศไทย  
นอกจากนี้ยังมีวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรและจากโรงงานแปรรูปไม มาผลิตเปนชีวมวลอัดเม็ดเพื่อใหสามารถใชประโยชนได
ในรูปแบบตาง ๆ  

ดังนั้น ชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)  จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตวัตถุดิบพลังงานชีวมวลจากภาค
การเกษตรท่ีเปนหนึ่งในแหลงพลังงานทดแทนประเภทพลังงานหมุนเวียนที่สามารถเสริมสรางขึ้นมาใหมได   รวมถึงเปนการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีสอดคลองกับฐานทรัพยากรของทองถ่ิน ที่จะชวยเพิ่มการใชทรัพยากรไดอยางคุมคา และชวยสราง
งานสรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น ขณะเดียวกันยังเปนการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่งดวย การประกอบธุรกิจ
ดานพลังงานชีวมวลมีหลายรูปแบบไดแก การจัดทําแปลงปลูกไมโตเร็ว การแปรรูปไม เชน โรงงานไมสับ โรงงานชีวมวลอัดเม็ด 
โรงไฟฟาชีมวล เปนตน ซึ่งในการดําเนินการมีความจําเปนจะตองสํารวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบ
ในดานตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของชุมชนท่ีอยูรอบโรงงานชีวมวลอัดเม็ดตอความ
หวาดกลัวหรือกังวลในเร่ืองของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความคิดเห็นตอการปลูกไมโตเร็วซึ่งเปนวัตถุดิบชีวมวลที่สําคญัใน
การผลิตชีวมวลอัดเม็ด 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพือ่ประมวลความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอผลกระทบจากโรงงานชีวมวลอัดเม็ด
2. เพื่อประมวลความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตชีวมวลอัดเม็ด

3. วิธีดําเนินการวิจัย
กําหนดพื้นที่ศึกษาจากกลุมตัวอยางในชุมชน ตําบลโนนมวง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ที่อาศัยอยูใน

พื้นที่บริเวณรอบโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดโดยมีรัศมีหางจากโรงงานไมเกิน 5 กิโลเมตร ไดแก บานโนนหวาทอง บานสิบเกา
โปง บานโนนสงวน บานโนนสงวนพัฒนา และ บานมอเหนือ (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 ขอบเขตการปกครองและสถานท่ีสําคัญในตําบลโนนมวง อําเภอศรีบญุเรือง จังหวัดหนองบวัลําภู 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอศรบีุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู (2560) 

รวบรวมขอมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดใกลชุมชน  ขอมูลสภาพเศรษฐกิจของชุมชน โดยทําการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางมีขนาด 200 ตัวอยาง จากจํานวนประชากร
ตําบลโนนมวงจํานวน 5 หมูบานเปาหมาย รัศมี 5 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโรงงานชีวมวลอัดเม็ด ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ 
จัดทําคําถามแบบใหเลือกตอบ (Check list) โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะประชากรของผูตอบคําถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
สวนท่ี 2 แบงยอยออกเปน 2 หัวขอคือ 
 2.1 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ด ในดานตาง ๆ 
 2.2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการปลูกไมโตเร็วสําหรับเปนวัตถุดิบในการ 

      ผลิตชีวมวลอัดเม็ด 
การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เชน รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ในการ

วิเคราะหผลของกลุมตัวอยาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1817 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิด 

4. ผลการวิจัย
สวนท่ี 1 จากการสอบถามกลุมตัวอยางผูตอบคําถามท้ังหมด 200 คน พบวา เปนเพศชาย 74 คน (รอยละ 37) หญิง 

126 คน  (รอยละ 63) มีชวงอายุอยูระหวาง 20-74 ป อายุเฉลี่ย 47.5 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน
รอยละ 65 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ15.5) และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวส. (รอยละ 14.5) 
ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-20,000 บาท มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน รอยละ 24.5 จํานวน 4-6 คน 
รอยละ 62.5 และ มากกวา 7 คน รอยละ 13 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการมโีรงงานชีวมวลอัดเม็ดในเขตชุมชนและการปลูกไมโตเร็ว 
2.1 ความคิดเห็นตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเมด็ในเขตชุมชน 
จากการการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดตั้งอยูใกลชุมชน พบวา ขอที่ 1-5 

ผูตอบคําถามไมเห็นดวยรอยละ 82 – 87 ตามลําดับ เนื่องจากไมมีความกังวลเร่ืองมลพิษตางๆ จะเกิดจากการดําเนินงาน 
เพราะยังไมไดรับผลกระทบดังกลาว อีกทั้งคิดวาเปนโอกาสที่จะทําใหเกิดการสรางงานในชุมชน และกอใหเกิดรายไดเสริม สวน
รอยละ 1.5 - 18 ไมเห็นดวยและมีความกังวลเรื่องผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  (ตารางท่ี 1) 

ความตองการเช้ือเพลิง
พลังงานชีวมวล 

นโยบายลดการนาํเขาพลังงานเช้ือเพลิงและสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวมวล และการใชชีวมวลในพ้ืนที ่

ความเหมาะสมของโครงการโรงงานชีวมวลอัดเมด็ 

  สํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นของชุมชน 

- ผลกระทบจากโรงงาน 

- การปลูกไมโตเร็วเพื่อเปนวตัถุดบิ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางเสนอตอกลุมวิสาหกิจหรือ
ผูประกอบการธุรกิจชีวมวลอัดเม็ด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1818 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตารางที่ 1 ความคิดเห็นตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเมด็ 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
การมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดใกลชุมชน 200 100 
1 ทําใหผลเกิดกระทบดานการคมนาคม 
   เห็นดวย 36 18 
  ไมเห็นดวย 164 82 
2 ทําใหเกิดผลกระทบดานเสียงรบกวน 
    เห็นดวย 25 12.5 
    ไมเห็นดวย 174 87.5 
3  ทําใหเกิดผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ 
    เห็นดวย 26 13 
    ไมเห็นดวย 174 87 
4 การมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดใกลชุมชนทําใหสะดวกและลดคาใชจายในการขน
ไมไปขาย 
    เห็นดวย 194 97 
    ไมเห็นดวย 6 3 
5 การมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดใกลชุมชนทําใหมีการจางงานในชุมชนมากข้ึน 
    เห็นดวย 187 98.5 
    ไมเห็นดวย 13 1.5 

2.2 ความคิดเห็นของชุมชนตอการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตชีวมวลอัดเม็ด 

จากสอบถามกลุมตัวอยางเพื่อประมวลความคิดเห็นที่มีตอการปลูกไมโตเร็วสําหรับปลูกเปนวัตถุดิบในการผลิต      
ชีวมวลอัดเม็ดโดยทําการสอบถาม 6 หัวขอหลัก พบวา ขอที่ 1 การปลูกไมโตเร็วทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น เห็นดวยรอยละ 95.5 
ไมเห็นดวยรอยละ 4.5 เนื่องจากคิดวาเปนการเพิ่มพื้นท่ีปลูกตนไมจะทําใหชวยลดภาวะโลกรอนได  ขอท่ี 2 ไมโตเร็วสามารถ
นํามาใชประโยชนไดหลายอยาง เห็นดวยรอยละ 100 ขอท่ี 3 ไมโตเร็วสามารถปลูกไดใน พ้ืนท่ีวาง รกราง พื้นที่เสื่อมโทรมไม
เหมาะแกการปลูกพืชเกษตร เห็นดวยรอยละ 99.5 ไมเห็นดวยรอยละ 0.5 ขอที่ 4 การปลูกไมโตเร็วเปนวัตถุดิบในการผลิตชีว
มวลสามารถลดการบุกรุกตัดไมทําลายปา เห็นดวยรอยละ 97 ไมเห็นดวยรอยละ 3 ขอที่ การปลูกไมโตเร็วจะชวยใหลดการ
ขาดแคลนพลังงานในอนาคต เห็นดวยรอยละ 99.5 ไมเห็นดวยรอยละ 0.5 ขอที่ 6 การมีโรงงานรับซื้ออยู ใกลชุมชนเปนหนึ่ง
แรงจูงใจใหปลูกไมโตเร็วเห็นดวยรอยละ 90 ไมเห็นดวยรอยละ 10 (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นตอการการปลูกไมโตเร็วสําหรับเปนวัตถดุบิในการผลติชีวมวลอัดเม็ด 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
ความเห็นเกี่ยวกับการปลูกไมโตเร็ว 200 100 
   1 การปลูกไมโตเร็วทําใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น 
    เห็นดวย 191 95.5 
    ไมเห็นดวย 9 4.5 

   2 ไมโตเร็วสามารถนํามาใชประโยชนไดหลายอยางเชน ขายไมทอน ใชใน
ครัวเรือน เปนตน 
    เห็นดวย 200 100 
    ไมเห็นดวย - - 
   3 ไมโตเร็วสามารถปลูกไดใน พื้นที่วาง รกราง พื้นที่เสื่อมโทรมไมเหมาะแก
การปลูกพืชเกษตร 
    เห็นดวย 199 99.5 
    ไมเห็นดวย 1 0.5 
   4 การปลูกไมโตเร็วเปนวัตถุดิบในการผลิตชีวมวลสามารถลดการบุกรุกตัดไม
ทําลายปา 
    เห็นดวย 94 97 
    ไมเห็นดวย 6 3 
    5 การปลูกไมโตเร็วจะชวยใหลดการขาดแคลนพลังงานในอนาคต 
    เห็นดวย 199 99.5 
    ไมเห็นดวย 1 0.5 
    6 การมีโรงงานรับซื้ออยูใกลชุมชนเปนหนึ่งแรงจูงใจใหปลูกไมโตเร็ว 
    เห็นดวย 180 90 
    ไมเห็นดวย 20 10 

นอกจากน้ีความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูที่เห็นดวยกับการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วในพื้นที่ คือ  ตองการใหหนวยงาน
ภาครัฐหรือผูประกอบการที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนกลาไมโตเร็วสําหรับปลูก รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในดาน
การจัดการแปลงปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บผลผลิตที่ถูกวิธีเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกผูปลูกมากขึ้น อีกทั้งหาก
มีชนิดไมโตเร็วท่ีหลากหลายจะเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจปลูกไมโตเร็วมากข้ึน เนื่องจากยังมีบางสวนท่ีกังวลวาไมโตเร็วบาง
ชนิดจะทําใหดินเสื่อมโทรม หรือแยงอาหารจากพืชขางเคียง สวนความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูที่ไมเห็นดวยสวนใหญเนื่องมาจาก
มีพื้นที่ในการเพาะปลูกนอยไมอยากเสียพื้นที่ปลูกพืชหลัก และใหความคิดเห็นวาการปลูกไมโตเร็วจะทําใหผลผลิตชากวาพืช
เกษตร ซึ่งหากปลูกรวมกับพืชเกษตรอ่ืน ๆ อาจสงผลกระทบทําใหพืชเกษตรไมสามารถเจริญเติบโตไดเต็มที่ 

5.สรุปผลการวิจัยและอภิปราย 
ความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ด ดานผลกระทบท่ีจะเกิดในดานการการคมนาคม ผลกระทบ

ดานเสียงรบกวน และผลกระทบดานมลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง นั้น รอยละ 82-87 ไมเห็นดวย สวนรอยละ 12.5-18 
เห็นดวยวาจะมีผลกระทบเกิดขึ้น จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญยังไมมีความกังวลเรื่องผลกระทบทั้ง 3 ดานดังกลาว และ
หากทางโรงงานหรือผูประกอบการมีมาตรการท่ีเขมงวดตามระเบียบการควบคุมของกรมโรงงานและสวนงานท่ีเกี่ยวของแลว
นั้น จะไมสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง สวนการมีโรงงานชีวมวลอัดเม็ดใกลชุมชนทําใหสะดวกและลดคาใชจายในการขนไม
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ไปขาย และจะทําใหเกิดการจางงานในชุมชนนั้น กลุมตัวอยางเห็นดวยรอยละ 97-98.5 และไมเห็นดวย  รอยละ 1.5-3 สําหรับ
ความกังวลเรื่องผลกระทบที่กลุมตัวอยางกังวลน้ัน หากทางผูประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวทางจัดการปองกัน
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น รวมท้ังมีการสื่อสารใหชุมชนเขาใจและทราบถึงแนวทางปฏิบัติรวมกัน จะสามารถเพิ่มความม่ันใจและ
ลดความกังวลใหแกชุมชนใกลเคียงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย สหพงษ และ จารุกิตติ์ สายสิงห (2559) และ  
บุณฑริกา เทพธรรม (2550) ที่ไดกลาวถึงการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดลอมบริเวณชุมชนใหมีความนาอยู มีมาตรการในการ
ปองกันและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนใกลเคียง 

ความคิดเห็นตอการปลูกไมโตเร็วสวนใหญ รอยละ 90-99 เห็นดวยวาไมโตเร็วเปนพืชที่สามารถทําใหสิ่งแวดลอมดี
ขึ้น มีการใชประโยชนไดหลากหลาย สามารถปลูกในพื้นที่วางที่ไมไดใชประโยชน รวมท้ังสามารถลดการตัดไมทําลายปาและ
เปนหนึ่งในชีวมวลหลักในการเปนพลังงานทดแทนและชวยลดการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และเปนการสรางรายไดอีก
ทางหนึ่งได สวนรอยละ 0.5-10 ที่ไมเห็นดวยเพราะวาไมชอบไมโตเร็วบางชนิด เชน ยูคาลิปตัส เพราะมีความเชื่อวาเปนพืชที่
ทําใหดินเสื่อมโทรมและกอใหเกิดความเสียหายตอพืชขางเคียง แตหากมีการสงเสริมใหปลูกไมโตเร็วชนิดอื่น อาจจะตัดสินใจ
ปลูก สอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา อาจกลา (2556) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการปลูกกระถินลูกผสมซึ่งผล
การศึกษาพบการใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม ชนิดของไมโตเร็ว มีผลตอการตัดสินใจปลูกไมโตเร็วอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ นอกจากนี้การที่จะตัดสินใจปลูกไมโตเร็วชนิดใดน้ันจําเปนตองศึกษาสภาพแวดลอมของพ้ืนที่และคัดเลือกชนิดของไมโต
เร็วใหเหมาะสมกับพื้นท่ีนั้นดวย (มะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์ และคณะ, 2556) 

7.ขอเสนอแนะ 
การปลูกไมโตเร็ว ในกรณีที่ทางโรงงานหรือผูประกอบการตองการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วสําหรับเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตชีวมวลอัดเม็ด หรือธุรกิจเก่ียวกับพลังงานชีวมวลนั้น จําเปนตองคัดเลือกชนิดของไมโตเร็วที่หลากหลาย และมีความ
เหมาะสมตอสภาพพื้นที่เพื่อใหเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรในพื้นท่ีใกลเคียงสามารถเลือกปลูกได เพื่อเปนการลดความเสี่ยงดาน
การขาดแคลนวัตถุดิบและลดการแขงขันดานการรับซื้อวัตถุดิบอีกดวย 
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ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละคร่ึง 
ของประชาชนชาวไทยในภาคใต 

อัญดา หลงหมาด1*, สุธิสา จันทรมนตรี1 , นัสฟายา ลิงาลาห1 และอาฟฟ ลาเตะ1 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 9400 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทย
ในภาคใต โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 150 ตัวอยาง โดยไดมาจากการสุม
แบบบังเอิญ และนำขอมลูที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู 

จากการศึกษาพบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับปจจัยดานความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่ง (คาเฉลี่ย= 

3.92) รองลงมาดานทรัพยากรนโยบาย (คาเฉลีย่= 3.91) ดานรับรปูระโยชน (คาเฉลี่ย = 3.89) ดานสื่อสารระหวางประชาชนกับ
ผูออกแบบนโยบาย (คาเฉลี่ย= 3.85) และดานการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย = 3.73) ตามลำดับ ซึ่งปจจัย 4 ดาน ที่
สงผลตอนโยบายโครงการคนละคร่ึง โดยปจจยัดานรับรูประโยชน มคีาสัมประสิทธ์ิถดถอยสูงสดุ รองลงมาคือปจจัยดานสื่อสาร
ระหวางประชาชนและผูออกแบบนโยบาย ปจจยัดานดานทรัพยากรนโยบายและปจจยัดานการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน มีคา
สัมประสิทธ์ิถดถอยเทากับ 0.494 , 0.254 , 0.112 และ 0.076 ตามลำดับ

คำสำคัญ : นโยบายโครงการคนละครึ่ง, ความสำเรจ็, ประชาชนชาวไทยในภาคใต
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The factors affecting to Success the Kon la kreng project      

policy of Thai citizens in south  
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Abstract 

This research aimed to study factors affecting to Success the Kon la kreng project policy of Thai 

citizens in south. The test was used as a tool to collect data from a sample of 150 samples. It is obtained 

from an accidental randomness. The data obtained were analyzed for frequency, percentage, standard 

deviation, and multiple regression analysis. The study found that most of the respondents gave on the 

success factor of the project policy (mean = 3.92). Followed by policy resources (mean = 3.91) Recognition 

aspect (mean = 3.89) Communication between people and policy designers (mean = 3.85) And operational 

control planning (mean = 3.73), respectively. Which each half of the four factors affecting the project policy. 

By the perceived factor Has the highest regression coefficient Followed by a factor of communication 

between the people and the policy designer. Resource factors, policy and planning factors, operational 

control The regression coefficients were 0.494, 0.254, 0.112 and 0.076 respectively. 

Keywords: The Kon la kreng project policy, Success, Thai citizens in south  
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1. บทนำ

ในปครสิตศักราช 2019 ไดเกิดการแพรเช้ือของเช้ือไวรัสโคโรนาหรอืโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-

19) ขึ้นเมื่อวันท่ี 31 ธ.ค. 2019 หลังจากทางการจีนยืนยันวาเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่นนั้นคือโรคโควิด
19 เปนเชื้อไวรัสที่กอใหเกิดโรคทางเดินระบบหายใจ ตั้งแตโรคหวดัธรรมดาจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เปนเช้ือท่ีกอโรคไดทั้งในคน
และสตัว โรคนีส้ามารถแพรจากคนสูคนผานทางละอองน้ำมูก น้ำลายจากจมูกหรือปากซึ่งออกมาเมื่อผูปวยโรค ไอ จามหรือพูด 

และขณะนี้โรคน้ีมีการระบาดใหญไปท่ัว สงผลกระทบแกหลายประเทศท่ัวโลก และทำใหมีผูคนเสียชีวิตจากโรคนี้เปนจำนวนมาก 

(เกาะติดสถานการณ COVID-19, 2020:ออนไลน) 

นอกจากน้ีเชื้อรายตัวนี้ก็ไดระบาดมาถึงประเทศไทยเมื่อชวงวันท่ี 13 ม.ค. 2020 โดยเปนประเทศท่ีมีผปูวยยืนยันรายแรก
นอกประเทศจีน การคัดกรองผเูดนิทางเขาประเทศพบผูปวยประปรายตลอดเดือนมกราคม และเร่ิมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให
ประเทศไทยตองเผชิญวิกฤตรอบดานในหลายมิติ สงผลกระทบเลวรายและรุนแรงกวาภยัพิบัติทางธรรมชาติอยางสึนามิ โดยเฉพาะ
ในดานเศรษฐกิจท่ีถูกแชแข็งไปในชวงเวลาหน่ึง ดานเศรษฐกิจประเทศไทยพึ่งพาตลาดตางชาติในหลายอุตสาหกรรม ท้ังการ
สงออก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การลงทุน และเพราะเหตุนี้ภาครัฐจึงไดรังสรรคนโยบายที่จะชวยแกปญหาดานเศรฐกิจตกต่ำที่
เกิดขึ้น ดวยโครงการที่ตองอาศัยแรงขับเคลื่อนจากประชากรในประเทศ รัฐบาลไดออกนโยบายกระตุนเศรษฐกิจหลายแคมเปญ 

ทั้งโครงการ ชิม ชอป ใช โครงการชอปดีมีคืน ที่เชิญชวนประชาชนใหออกมาใชจาย และยังสามารถนำไปลดหยอนภาษีได ทวา
โครงการดังกลาวดูเหมือนจะจำกดัวงอยูในกลุมผมูีรายไดในระดับท่ีตองจายภาษีเงินไดสวนบุคคล ในขณะที่ โครงการเราเท่ียว
ดวยกัน และโครงการลาสุดอยาง “คนละครึ่ง” ที่มุงเนนไปเพ่ือแกปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกดิจากวิกฤตโควิดโดยเฉพาะ และมี
กลุมเปาหมายอยูท่ีประชาชนระดบักลางถึงลาง (พิมพชนก วอนขอพร, 2563:ออนไลน)  

ทวาโครงการคนละครึ่ง ดูจะเปนโครงการที่เสยีงสวนใหญใหความนยิม นั่นเพราะสิทธ์ิของผูที่จะเขารวมโครงการไดใน
กลุมผูขาย จะตองเปนรานคาขนาดเล็กท่ีอยตูามชุมชน ตลาดนัด แผงลอย หาบเร เง่ือนไขขอน้ีเปนเสมอืนหัวใจหลักท่ีทำให
โครงการนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในแงความนิยม ประชาชนระดับกลางถึงลาง สามารถเขาถึงและใชสิทธ์ิได โดย
โครงการคนละครึ่งเปนโครงการทีภ่าครัฐชวยออกคาใชจายใหครึ่งหนึ่ง แตไมเกิน 150 บาทตอคนตอวัน หรือไมเกิน 3,000 บาท 

ตลอดระยะเวลาโครงการ ภายใตวงเงินอุดหนุน 30,000 ลานบาท โดยเริม่ตั้งแตวันท่ี 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 กระท่ัง
เฟสแรกมปีระชาชนทยอยลงทะเบียนใชสิทธ์ิจนครบเต็มจำนวน หลังจากท่ีกระทรวงการคลังเปดใหประชาชนใชจายมาตั้งแตวันท่ี 

23 ตุลาคมที่ผานมาจนถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 มียอดใชจายรวมกวา 42,044 ลานบาท และมีรานคาเขารวมโครงการกวา 
968,000 รานคา และพบวา “โครงการคนละครึ่ง” ไดรับความนิยมเขารวมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.18 ความนิยมและกระแส
ตื่นตัวจากผปูระกอบการขนาดเลก็และผูบริโภค สงผลใหกระทรวงการคลังประกาศเปดโครงการคนละครึ่งเฟสสองในวันท่ี 16 

ธันวาคมท่ีผานมา อีก 5 ลานสิทธ์ิ ซึ่งจะไดวงเงินใชจาย 3,500 บาทตอคนตอวัน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มต้ังแต 1 มกราคม 

ถึง 31 มีนาคม 2563 ขณะที่ผูไดสทิธ์ิในเฟสแรกจะไดวงเงินเพิ่ม 500 บาทเทากับโครงการเฟสสอง ซึ่งหากพบวามีการทุจริต ททท. 

จะขึ้นแบล็กลิสตและตัดสิทธ์ิไมใหผูประกอบการเหลานี้เขารวมมาตรการรัฐทั้งหมดทุกโครงการในอนาคต และเรียกเงินคืนใหรัฐ 

พรอมท้ังดำเนินคดดีานกฎหมายทัง้ทางแพงและอาญา และลงโทษข้ันสูงสุด เนื่องจากถือเปนการทุจรติเงินรัฐ (“คนละครึ่ง” 
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โครงการจากรัฐ กระตุนเศรษฐกิจลึกถึงฐานราก, 2020:ออนไลน) 

การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 สงผลทำใหเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนในประเทศขายรายได เงินไมพอใช 

จึงทำใหภาครัฐไดคิดนโยบายโครงการคนละครึ่งขึ้น เพื่อชวยฟนฟูเศรษฐกิจในประเทศ ดวยเหตุนี้จึงทำใหผูวิจัยเกดิควานสนใจ 

อยากจะศึกษาปจจยัใดบางที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่งในมุมของผูไดรับสิทธ์ิในการใชงานนโยบายโครงการคนละคร่ึง
ผานแอปเปาตัง โครงการนี้มสีวนชวยฟนฟู พัฒนาเศรษฐกิจไดจริงหรือไม และศึกษาความคิดเห็นของผูใชงานนโยบายของ
โครงการคนละครึ่ง เพ่ือนำผลการวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายโครงการคนละครึ่งใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน         

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละคร่ึงของประชาชนชาวไทยในภาคใต

3. วิธีการดำเนินการและระเบียบวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนภาคใต  

ผูวิจัยมีวิธีการดำเนินขั้นตอนดังน้ี 

3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากร คือ ประชาชนภาคใตที่ไดรบัสิทธิ์นโยบายโครงการคนละคร่ึงของประชาชนชาวไทยในภาคใต 

ไมทราบจำนวน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนภาคใตทีไ่ดรับสิทธ์ินโยบายโครงการคนละครึ่ง ไดมาโดยการคำนวณขนาด
กลุมตัวอยางตามโปรแกรม G*Power กำหนดสถิติทดสอบ F-Test ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูจำนวนตัวแปรอิสระ 4 ตัว 
คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 และอำนาจการทดสอบเทากับ 0.95 ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวณ 129 คน (ผูวิจัยจึง
กำหนดการเก็บขอมูลตัวอยางเพ่ิมเติมรอยละ 20 ไดขนาดตัวอยาง 155 คน แตไดขนาดตัวอยางท่ีมีขอมูลครบถวน 150 คน ) เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดทำแบบสอบถามรูปแบบออนไลนโพสตลง Facebook กลมุนักศึกษา โดยมี URL ดังนี้ 
https://forms.gle/qwcQ37oyE5nJfqTg6 

3.2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูปฐมภมูิโดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน 

สวนที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได โดยใหเลือกคำตอบจาก
ตัวเลือกเพียง 1 คำตอบ 

สวนที ่2 : ความสำเรจ็ของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทยในภาคใต เปน
ลักษณะคำถามที่สามารถเลือกคำตอบได 1 คำตอบ รวมคำถามทั้งหมด 10 ขอ  

สวนที ่3 : ขอคำถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทยใน
ภาคใต ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ดานสื่อสารระหวางประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย ดานรับรูประโยชน 

ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน โดยสวนที่ 3 เปนลักษณะคำถามที่สามารถ
เลือกคำตอบได 1 ซึ่งมีขอคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ขอ  
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โดยขอคำถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 ไดใชเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับดัง สอดคลองตามแนวของ Importance 

Scale เกณฑการวิเคราะหขอมลูความหมายคาเฉลีย่ดังนี้ 1.00 – 1.50, 1.51 – 2.50, 2.51 – 3.50, 3.51 – 4.50, 4.51 – 5.00 

แทนความหมาย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย และเห็นดวยอยางยิ่ง ตามลำดับ  

สวนที่ 4 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคำถามปลายเปด 

3.3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.3.1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ผูวิจัย ไดนำแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นสำหรับการ
วิจัยใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาและครอบคลมุขอคำถามและผูวิจัยนำ
แบบสอบถามฉบับรางท่ีได ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญ โดยเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ระหวาง 0.667 - 1.00 มาใชเปนขอ
คำถาม 

3.3.2. การวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนก (Discrimination) โดยใช t-test มีคาอยรูะหวาง 1.046 - 7.172 

พิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอคำถามท่ีจำแนกได โดยมีคา p-value นอยกวา 0.05 

3.3.3. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ผูวิจัยพิจารณาจากคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 

ดวยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไดเทากับ .934 อยูในเกณฑสงู โดยแยกเปนรายดานดังนี้ ดานสือ่สารระหวางประชาชนกับ
ผูออกแบบนโยบาย ดานรับรูประโยชน ดานทรัพยากรนโยบาย และดานการวางแผนควบคุมการปฏิบตัิงาน มีคาเทากับ .933 , 

.898 , .912 และ .912  ตามลำดบั 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดเก็บรวบรวมขอมูลผานทางแบบสอบถามออนไลนโดยกระจายทางโซเชียลมีเดีย เชน เฟสบุค โดยโพสลงเฟสบุคแบบ
สาธารณะ และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามออนไลน 

3.5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหปจจยัที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละคร่ึงของประชาชน
ชาวไทยในภาคใต ใชสถิติ ความถี ่รอยละ ในการวิเคราะหขอมลูสวนบุคคล และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ดวยวิธี Enter ในการวิเคราะห ปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง ของผูที่ไดรับสิทธ์ิในการใชงาน
นโยบายโครงการคนละครึ่ง

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1. การวิเคราะหขอมูลโดยท่ัวไป  

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ซึ่งวิเคราะหจากความถี่ และอัตราสวนรอยละ 

ผลการวิเคราะห จำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 150 คน เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากกวาเพศชาย ซึ่งคิดเปน
รอยละ 72.7 และเพศชายคิดเปนรอยละ 27.3 ตามลำดับ จำนวนอายุของผูตอบแบบสอบถามท่ีมากที่สุด คือชวงอายุ 18-23 ป ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 76 รองลงมาคือ 24-29 ป (รอยละ 12.7) และ 36 ปขึ้นไป (รอยละ 8) ตามลำดับ จำนวนวุฒิการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมากทีสุ่ด คือปรญิญาตรี ซึ่งคดิเปนรอยละ 73 รองลงมาคือมัธยมตอนปลาย (รอยละ 16)  และอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา (รอยละ 6.1)  ตามลำดบั จำนวนอาชีพของผูตอบแบบสอบถามท่ีมากท่ีสุด คดิเปนรอยละ 71.3 รองลงมาคืออื่น ๆ (รอย
ละ 6.7) และคาขาย (รอยละ 5.3) ตามลำดับ จำนวนรายไดของผูตอบแบบสอบถามท่ีมากทีสุ่ด คือไมเกิน 5,000 บาท ซึ่งคิดเปน
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รอยละ 51.3 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท (รอยละ 30) และ 10,001 – 20,000 บาท (รอยละ 9.3)  ตามลำดับ  

จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทยในภาคใต พบวาโดย
ภาพรวมมคีวามคิดเห็นอยูในระดบัท่ีเห็นดวย เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคอื ปจจัยดานความสำเร็จของ
นโยบายโครงการคนละครึ่ง (คาเฉลี่ย= 3.92) รองลงมาดานทรัพยากรนโยบาย (คาเฉลี่ย= 3.91) ดานรับรูประโยชน (คาเฉลี่ย = 

3.89) ดานสื่อสารระหวางประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย (คาเฉลีย่= 3.85) และดานการวางแผนควบคุมการปฏบิัติงาน (คาเฉลี่ย 

= 3.73) ตามลำดับ  

4.2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regresssion Analysis) ดวยวิธี Enter 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละคร่ึง 

ปจจัยท่ีสงผลตอนโยบายโครง 
การคนละคร่ึง 

B Beta Sig Collinearity  Statisties 

Tolerance VIF 

(Constant) .084 .734 

ดานสื่อสารระหวางประชาชนและ    

ผูออกแบบนโยบาย 

.269 .254 .000 .448 2.230 

ดานรับรปูระโยชน .504 .494 .000 .409 2.446 

ดานทรัพยากรนโยบาย .147 .112 .143 .375 2.669 

ดานการวางแผนควบคุมการปฏิบตัิงาน        .072 .076 .288 .429 2.331 

R square = .686   Adjusted R square = .677     Durdin-Watson = 1.836     F = 79.136   

จากตารางที ่1  ปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง มี 4 ดาน ดานที่มีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ดานสื่อสารระหวาง
ประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย ดานรับรปูระโยชน ดานทรัพยากรนโยบาย ดานการวางแผนและดานควบคุมการปฏิบัติงาน 

ซึ่งสามารถสรางเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง อยางมีนัยสำคัญ โดยมีคา F เทากับ .56 และมีคา Sig. 

มากกวา 0.05 จึงไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได โดยจากการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา คา Durbin-

Watson มีคาเทากับ 1.836  ซึ่งอยูระหวาง 1.5 - 2.5 แสดงวาตัวแปรอิสระที่นำมาใชในการทดสอบไมมีความสมัพันธภายในตัวเอง 
และจากการตรวจสอบระหวางตัวแปรอิสระ พบวา คา Tolerance ที่มีคานอยที่สุด .375 ซึ่งไมต่ำกวา 0.2 และ คา VIF สูงสุดที่ได
มีคา 2.669 ซึ่งไมเกิน 10 แสดงวาตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกันในระดับสูงหรือไมเกิด Multicollinearity 

สมการถดถอย สามารถเขียนไดดังนี้ 
รูปแบบคะแนนดิบ 

การสงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง = .084 + .269 (ดานสื่อสารระหวางประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย) + .504 

(ดานรับรูประโยชน) + .147 (ดานทรัพยากรนโยบาย) + .072 (ดานการวางแผนและควบคุมการปฏิบตัิงาน) 

จากตารางที ่6  ปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง มี 4 ดาน ซึ่งสามารถสรางเปนสมการพยากรณใน
รูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน   
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รูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

การสงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง = .254 (ดานสื่อสารระหวางประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย) + .494 (ดาน
รับรูประโยชน) + .112 (ดานทรัพยากรนโยบาย) + .076 (ดานการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน) 

5. อภปิรายผล
จากการศึกษาปจจยัที่สงผลตอความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่งของประชาชนชาวไทยในภาคใต ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยรวมมีระดับความคิดเห็นเห็นดวย ผูวิจัยเห็นวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญมคีวามสนใจ
ในนโยบายโครงการคนละคร่ึง มีการศึกษาขอมูลถึงขอดี ขอเสยีของนโยบายกอนท่ีจะเลือกใชสิทธ มีการติดตามขอมลูขาวสารของ
นโยบายโครงการคนละครึ่งตลอดที่มีโครงการ และมีการแสดงความคิดเห็นถึงนโยบายเพื่อใหผูออกแบบนโยบายไดรบัรูถึงปญหา
และหาแนวทางแกไขเพื่อใหนโยบายโครงการคนละคนนั้นมีความสมบูรณมากขึ้น และเขาถึงทุกคนไดมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษา
พฤติกรรมดานตางๆ ทีส่งผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง   
 5.1. ปจจัยดานสื่อสารระหวางประชาชนและผูออกแบบนโยบาย ในภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็นเห็นดวย ซึ่งผูวิจัยมี
ความคิดเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษานโยบายโครงการคนละครึ่งกอนท่ีจะตดัสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ รัฐกร กลิ่นอบุล (2551) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในภาคกลาง พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนำนโยบายการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีไปสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตำบลในภาคกลาง ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน วัตถุประสงคและ
มาตรฐานของนโยบาย ปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคกรตาง ๆ ปจจัยดานคณุสมบัติ ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ปจจัยดาน
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง และปจจัยดานคณุสมบัติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  

 5.2. ปจจัยดานรับรูประโยชน ในภาพรวมอยูในระดับควาคดิเห็นเห็นดวย ซึ่งผูวิจัยมคีวามเห็นวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกที่จะใชบริการรานคาที่มีนโยบายโครงการคนละครึ่งมากกวารานท่ีไมไดเขารวมโครงการ ผูตอบเเบบสอบถาม
ตัดสินใจใชบริการโครงการคนละครึ่งเนื่องจากรับรูประโยชนของนโยบาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ปนัดดา สวัสดี และคณะ 

(2563) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจขายสินคาออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุอยูระหวาง 21-22 ป มีระดับการศึกษาช้ัน ปที 2 มีรายไดเฉลียตอ
เดือน 3,000 - 4,000 บาท มีประเภทสินคาทีเ่ลือกขายคือ เครืองสำอางมีชองทางการขายสินคาออนไลน คือ Facebook มี
ชวงเวลาในโพสขายสินคาออนไลน คือ ชวงค่ำมีชวงเวลาท่ีขายสินคาออนไลนไดมากท่ีสุด คือชวงค่ำ มีความถี่ในการโพสขายสินคา
ออนไลน 11-15 ครั้งตอสัปดาห มรีายไดที่ขายไดตอสัปดาห 1,000-2,000 บาท มีจำนวน Order ตอสัปดาห 5-10 Order 

 5.3. ปจจัยดานทรัพยากรนโยบาย ในภาพรวมอยูในระดับความคดิเห็นเห็นดวย ซึ่งผูวจิัยมีความเห็นวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญอยากใหผูออกนโยบายโครงการคนละคร่ึงควรปรับปรุงระบบการใชงานของแอปเปาตังไมใหเกิดขอผดิพลาด
ในขณะใชงาน นโยบายตองมีวัตถปุระสงค และมาตรฐานท่ีกำหนดไวชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รัฐกร กลิ่นอุบล (2561) 

ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมผีลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดไีปปฏิบัติ: กรณีศึกษา องคการ
บริหารสวนตําบลในภาคกลาง พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนำนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไปสูการปฏิบัติ
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ขององคการบริหารสวนตำบลในภาคกลาง ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน วัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย ปจจัย
ดานการสื่อสารระหวางองคกรตาง ๆ ปจจัยดานคณุสมบัติ ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง และ
ปจจัยดานคณุสมบัติของบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  

 5.4. ปจจัยดานการวางแผนควบคุมการปฏิบตัิงาน ในภาพรวมอยูในระดับความเห็นเห็นดวย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความเห็นวานโยบายโครงการคนละครึ่งเหมาะสำหรับประชาชนท่ีมีรายไดนอย ผูบริหารตอง
กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายใหควบคุมทุกประเดน็ และมีการประเมินความคืบหนาใหประชาชนไดรับทราบ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ อุมาพร กมลคนธ (2559) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมผีลตอความสำเรจ็ของการบริหารจัดการโรงสี
ขาวพระราชทาน ตำบลศรภีูมิ อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน พบวา โรงสีขาวพระราชทานมีการแบงหนาที่การทำงาน มีความชัดเจน 

ดานการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในแตละฝาย เพื่อที่จะทราบวาการดำเนินงานในข้ันตอนใดประสบปญหา และจะแกไข
ปญหาอยางไร 
 5.5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนคำถามปลายเปด ประชาชนสวนใหญอยากใหนโยบายโครงการคนละครึ่งใหสิทธ์ิ
กับประชาชนทุกคนท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวทุกคน และผูออกแบบนโยบายโครงการคนละคร่ึงควรปรับปรุงแอปเปาตังใหมี
ความเสถยีรและพรอมใชงานตลอดเวลา  

6. สรปุผลการวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่งมากที่สดุคือ ปจจัยดานความสำเร็จของนโยบายโครงการคนละครึ่ง 

(คาเฉลี่ย= 3.92) รองลงมาดานทรัพยากรนโยบาย (คาเฉลี่ย= 3.91) ดานรับรูประโยชน (คาเฉลี่ย = 3.89) ดานสื่อสารระหวาง
ประชาชนกับผูออกแบบนโยบาย (คาเฉลี่ย= 3.85) และดานการวางแผนควบคุมการปฏิบตัิงาน (คาเฉลี่ย = 3.73) ตามลำดับ โดยมี
ภาพรวมความคิดเห็นอยูในระดับที่เห็นดวยมาก ซึ่งปจจยัที่สงผลตอนโยบายโครงการคนละครึ่ง  มี 2 ดาน โดยปจจัยดานรับรู
ประโยชน มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ .494 รองลงมาคือ ปจจัยดานสื่อสารระหวางประชาชนและผูออกแบบนโยบาย มคีา
สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานเทากับ .254 ตามลำดับ  

7. ขอเสนอแนะ
7.1 เพิ่มวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการสมัภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมลูและความคิดเห็นท่ี

ถูกตองมากย่ิงข้ึน 

7.2 วิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากับกลุมตัวอยางและประชากรใหควบคลุมอายุอ่ืน ๆ ดวย เพื่อไดทราบถึงความคิดเห็น
ของนโยบายโครงการคนละครึ่งทีแ่ตกตางกัน 

7.3 ผูออกแบบนโยบายควรประชาสัมพันธถึงสิทธิประโยชนท่ีประชาชนควรจะไดรับโดยทั่วกัน โดยใชภาษาและวิธีการ 
สื่อสารที่ประชาชนท่ัวไปเขาใจไดงาย 
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ABSTRACT 

Thailand’s second phase of COVID-19 pandemic emerged from Mahachai seafood market which is 

the biggest wholesale seafood market. This cluster led to high numbers of transmission and impact on 

customers’ behavior. People were afraid of going to fresh-food markets and consuming seafood products 

and that has significantly impacted the seafood business in many areas. Ladprao district is an area that has 

a large population with several fresh-food markets. The researchers aimed to investigate the challenges 

that seafood sellers in the fresh-food market of Ladprao district faced during the second phase of COVID-

19 pandemic as well as how they manage the challenges. The researchers applied both in-depth interview 

and observation techniques to collect qualitative data. Ten key informants with more than four years of 

experience in operating seafood businesses in Ladprao participated in this study. Also, the crisis 

management conceptual model was used to identify 4 aspects of challenges including management, 

logistics, human, and building-related factors. The results showed that the sellers encountered many 

challenges in management, lower revenue resulting from sales drop and higher expenditure, loss of 

customers, fear of consuming seafood, leftover products, and shorter opening hours. Challenges in other 

aspects involve price drop, delay shipping, higher transportation cost, and temporary lack of suppliers. To 

manage the challenges, the seafood sellers had to bring back customers’ confidence by issuing COVID-free 

certificate and following COVID-19 prevention measures, joining the government’s half-half co-payment 

program to boost sales, adding more online channels, and focusing more on the pre-order to manage stock 

effectively. 

Keywords: Challenges, COVID-19, Crisis management, Seafood business 

1. INTRODUCTION
Thailand’s new emerging phase of the COVID-19 pandemic emerged promptly at the end of 2020 

from the Mahachai Market (Koaysomboon, 2020). The Mahachai seafood market located in Samut Sakhon 

province was considered to be the origin of the virus spread, which then expanded to other provinces. 
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Normally, Samut Sakorn’s seafood industry makes about 400 million baht per day, but after the pandemic, 

the economy lost around 1 billion baht per day from the shutdown (Thaitrakulpanich, 2020). There was a 

widespread impact from the pandemic which caused 4,000 cases. People who were infected by COVID-19 

mostly worked in the market. They were sellers, customers, and alien workers. Consequently, people feared 

coming to the market which led to a sales drop, and many shops had to be closed down. People had 

doubts about whether it was safe to consume seafood products, which negatively affected seafood sellers 

and restaurants, accounting for 3.4 million people in Thailand’s seafood industry (Lekfuangfu et al., 2020). 

People did the grocery shopping and visited these stores less frequently. Most of the small-scale sellers in 

the fresh-food market who lived hand-to-mouth and had low to middle income had to deal with the abrupt 

decline of demand of from customers. As a result, a huge amount of seafood became rotten, causing 

seafood sellers to lose their income while they had to pay for rent, which contributed to levels of debt 

(Redman, 2020). 

Many research studies have been conducted to investigate the effects of the COVID-19 pandemic 

on different areas such as commercial fishery workers in the U.S. (Sorensen et al., 2020, pp. 388-391), food 

supply chains in China (OECD, 2020), and changes of customers’ purchasing behavior after lockdown (Laguna 

et al., 2020). However, little has been reported specifically about seafood sellers in the fresh market. This 

research aims to fill in the gap by bringing to light the challenges that sellers in the fresh market faced 

during the second phase of the COVID-19 pandemic and how they handled these challenges in order to 

survive during the crisis. This study was guided by the following research questions: (1) What challenges did 

the seafood entrepreneurs in the Ladprao area face during the second phase of the COVID-19 pandemic? 

(2) How did the seafood entrepreneurs in the Ladprao area manage these challenges? 

2. LITERATURE REVIEW

2.1 The Covid-19 situation in the Mahachai fresh market 

In late December 2020, the new wave of COVID-19 emerged from the Mahachai market, which is 

one of the largest seafood markets in Thailand that distributes seafood products nationally. More than 

16,499 people were infected by COVID-19, including those associated with the market such as sellers, 

buyers, delivery men, and most prominently migrant workers (World today news, 2021). 

2.2 The conceptual model of crisis management 

This research is related to the crisis management model by Mahmoudzadeh and Sanandaji (2015, 

pp. 141-146). This model was developed to help highlight challenges that businesses encounter and how 

they solved these unexpected problems. For problems to be deemed business challenges, they must meet 

four factors: human, logistics, management, and building-related factors. Each of these factors focuses on 

different aspects affecting the company's operation as follows: 

Management: This factor is commonly used in the form of business and strategic planning to 

mitigate problems. Also, crisis management training is applicable for preparing for future crises. 
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 Human: This factor is related to employees’ well-being and performance, and the way to manage 

and improve an employee’s working performance during a crisis. 

 Logistic:  This factor involves transportation and accessibility between a business and its suppliers. 

 Building-related factors: These include facilities such as buildings, the surrounding environment and 

parking lots. 

2.3 The Impact of the Pandemic on Thai Commercial Fishery Workers 

Thai fisheries also suffered from the COVID-19 pandemic. The middlemen and seafood sellers in 

the fresh food market either offered lower prices or stopped purchasing seafood from Thai local fisheries. 

Due to COVID-19 preventive measures, the opening hours of the market were restricted. The fisheries could 

not access the market as usual and could not sell all the products, which produced waste due to leftover 

seafood products. Therefore, their income dramatically decreased and did not meet the overall cost of 

fishing. Some of them turned to alternative solutions: turning unsold seafood into dried products. 

Fortunately, the fisheries received financial assistance from the local government. The Ministry of Agriculture 

and Cooperatives helped local fisheries by giving out a total of 15,000 baht or 5,000 baht for 3 consecutive 

months if they met all the requirements (Charnrachakij et al., 2020). 

2.4 The case study of Xinfadi market, China 

Xinfadi outbreak is similar to Mahachai fresh-food market. In detail, China locked down the Xinfadi 

market which is the largest wholesale food market in Beijing after the Covid-19 virus was found in a salmon 

chopping board. Consequently, supermarkets stopped selling salmon, and people were scared of 

consuming it. This outbreak affected the whole supply chain and seafood industry in China, starting from 

wholesale markets to supermarkets and restaurants. According to Global Times, Yang Zhanqiu who is the 

deputy director of the pathogen biology department at Wuhan University said that seafood including 

salmon could not carry the virus. However, other things such as packaging and transportation materials can 

be contaminated by the COVID-19 virus (Globaltimes, 2020). During the pandemic, the seafood industry had 

to pay close attention to fluctuating customer demands. The supply chain should be adaptive to current 

situations to encourage smooth and complete food distribution (OECD, 2020). 

2.5 The consumer’s purchasing behavior of perishable products 

Seafood is considered a time-sensitive product, and it requires time and human resources for 

operating. An overbuying from panicked customers and limitation of transportation from lockdown can lead 

to changes in customer’s buying behavior. During the lockdown, a significant change in the frequency of 

shopping took place with 76.5% going shopping only once a week (Laguna et al., 2020). The consumers 

chose to buy food and ingredients that had a long shelf-life and was enclosed in a package. The products 

purchased more frequently included pasta, pulses, oil, and frozen vegetables. In contrast, fish and seafood 

were purchased in less quantity during the pandemic because of its short shelf-life and relatively high price 

(Laguna et al., 2020). 
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2.6 Review of the previous study 

The first relevant research is about the impact of the Avian Influenza Epidemic on Beautiful bird 

farms by Phulek (2010). The result found that the participants were affected the most in financial 

management and government policy. Firstly, the participants had to bare high management costs because 

the beautiful bird farm required skillful workers to take care of particular birds. Secondly, when the infected 

poultry was identified elsewhere, the Government would destroy the other poultry within 5 kilometers no 

matter what condition they were in. The compensation of 40 baht, per dead poultry, was paid to the 

poultry owners for the loss. However, the amount of compensation was equal to the price of a common 

quail which is not worth the value of a beautiful bird at all. Moreover, there is research from Sukpong and 

Sricharoenkij (2012) about factors in operating seafood businesses. The findings illustrate that distribution 

channels, prices, marketing promotions, and products are factors involved in running a seafood business. 

The challenges that the entrepreneurs faced are the damages that occurred during transportation, 

fluctuating market prices due to the unpredictable number of seafood supply, and the need for more labor 

or migrant workers. 

Although crisis management and the seafood industry have been the subject of various research 

papers, there is no study particularly about operating seafood business during Covid-19 in Thailand which 

is a new economic emerging crisis. Therefore, this study would be specific and beneficial in solving the 

challenges of operating a Thai seafood business during the new Covid-19 phase. 

 

3. RESEARCH METHODOLOGY  

3.1 Participants 

The participants were 10 entrepreneurs, 6 females and 4 males, who owned seafood businesses 

in fresh-food markets of Ladprao district. All of the 10 key informants were purposively selected from four 

fresh-food markets in the area. They were seafood retail stores whose most customers were local people 

and restaurants. All participants have operated their seafood businesses for more than three years; 

therefore, they were experienced and able to compare the situations before and after the COVID-19 

pandemic. 

Half of the interviewees were from Amornpan 9 Morning Market, 2 from Supnimitr, 1 each from 

Chat Sakorn Market, Pooyai-Auan Market, and Bua Pattana. Their businesses have operated ranging from 4 

to 30 years. Most interviewees (70%) were in a family business so they worked with family members while 

the rest hired workers with different nationalities including Thai, Myanmar, and Laos. Their monthly incomes 

were between 60,000 to 200,000 baht. 

3.2 Research Instruments 

 The researchers applied two qualitative data collection methods which are semi-structured 

interview and observation in this study. The participants were asked 20 questions.  A few questions were 

improvised during the interview. The questions about business overview and handling business in crises 

were adapted and developed from those utilized in studies by Chanrachakit et al. (2020), and 
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Tangtaweewipat et al. (2006, pp. 336-338). Some questions were developed from the crisis management 

model by Mahmoudzadeh and Sanandaji (2015, pp. 141-146) which focused on four main factors including 

management, human, logistics, and building-related factors. Each interview took approximately 25 to 30 

minutes. The researchers also conducted observations to gather information about fresh-food markets’ 

environment and the COVID-19 measures.  

3.3 Setting 

This study was conducted in Ladprao district, Bangkok. Ten seafood businesses were selected from 

the four biggest local fresh-food markets which were Bua Pattana Market, Chat Sakorn Wanghin Market, 

Amornpan 9 Morning Market, and Sup-Nimit Market. All of these selected markets were similar in terms of 

area and environment. There were approximately 60 to 100 stalls in each market and served approximately 

1,000 customers a day. 

3.4 Data collection and Analysis 

The interviews and observations were conducted in March and April 2021. The crisis management 

model by Mahmoudzadeh and Sanandaji (2015, pp. 141-146) was utilized as a framework to analyze the 

qualitative data. All of the interview responses were reviewed and segmented into conceptual categories. 

The related data were grouped. After the theme of finding from the interview was discovered, the results 

from both interview and observation were analyzed and summarized to address the research questions.  

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

The result part is organized according to the order of the research questions. 

4.1 Research question 1: What challenges did the seafood entrepreneurs in Ladprao area face during 

the emerging phase of the COVID-19 pandemic? 

The findings concerning the challenges that the seafood entrepreneurs in Ladprao area were facing 

are divided into 4 parts: management factor, logistics factor, human factors, and building-related factors. 

4.1.1 Management factor 

The opening hours of the business were limited due to the COVID-19 measures. The seafood 

section of Amornpan 9 Morning Market and Supanimit Market were forced to close down for 14 days 

whereas the seafood shops in other markets could operate the business as usual with more additional 

preventive measures. However, the seafood sellers’ revenue tremendously decreased since shoppers were 

afraid of the spreading of the disease, especially after they heard the Mahachai seafood market cluster. 

Customers were not confident in food safety as they were worried that the virus could be transmitted 

through seafood.  

Also, at the beginning of the pandemic, customers were afraid of consuming seafood products. Half 

of the sellers stocked seafood products more than customer demand which led to 20%-30% waste of the 

total amount of the products. Sellers were not able to estimate the amount of seafood sold in a day 

because of customers’ unpredictable and fluctuated demand. 
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Every participant mentioned a drop in income approximately of 30-60% while still bearing more 

expenditure. They also had extra expenditure for the COVID-19 tests in order to comply with the market’s 

policy. The more workers they had, the higher the expenditure would be. Some of them reported financial 

issues such as loan and credit card debt, and family expenses, which eventually caused bad debt. This 

could show that they had less liquidity and not enough circulating funds during the COVID-19 pandemic as 

can be seen in the following excerpts. 

I have credit card debt, and a house mortgage that I intent to not pay. And I hope my sales 

can cover all these expenditures. (Interviewee No.01) 

Every merchant at the market must have a COVID-free health certificate. We must pay for the 

tests out of our own pocket which costs 1500 baht per person. (Interviewee No.09) 

4.1.2 Logistics factor 

The COVID-19 pandemic has changed the way seafood sellers transport their goods. Sixty percent 

of the suppliers from whom the interviewees order the products decided not to deliver their goods directly 

to the stores in Ladprao fresh-food markets. As a result, most seafood sellers needed to go to the wholesale 

markets to pick up the products by their private vehicles. In addition, the COVID-19 prevention measures 

for people who wanted to enter the wholesale market were reinforced strictly. Consequently, the process 

of entering the wholesale market took longer time than usual; hence, the sellers had lesser time to prepare 

and open their stores in Ladprao. This caused the delay in their operation hours.  

Moreover, 30% of the seafood sellers had to look for new suppliers right away after their main 

suppliers in Mahachai were forced to close down right after the infection was reported. If the sellers could 

not find the seafood products from new suppliers from other provinces, they would not be able to run 

their business.   

A few sellers reported that they had suppliers from the southern part of Thailand such as Prachuap 

Khiri Khan and Chumphon. Normally, the suppliers would ship the seafood by bus. After the pandemic, the 

bus transportation did not operate on weekend to perform its routine cleaning. Also, a private shipping 

company raised its shipping fee. This finding clearly indicated that there was less delivery cycle from the 

southern region and that the cost of shipping was higher. The following excerpts come from two different 

sellers.  

The transportation that we normally used has stopped their services on weekend because 

they need to have a big cleaning on Sunday. Normally, we have no holiday. (Interviewee No.7) 

We had to order goods from the southern region instead. The delivery costs by Kerry express 

increased to 2,500 baht per trip. (Interviewee No.10) 

4.1.3 Human factor 

         Although there was a concern about the Myanmar cluster that became a super-spreader in 

Samutsakorn province (Thaipbsworld, 2020). Surprisingly, none of the interviewees were worried about this. 

The majority of the seafood businesses were operated by family members. Those with foreign workers were 

not worried about their workers either because these workers had been working with them for a long time. 
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They also lived in the same neighborhood. It maybe because Ladprao district was not considered a high-

risk area, and those foreign workers had no contact with the Samutsakorn cluster.  

I have run the business for 20 years and have 6 employees from Laos. I don’t have any 

problem with them because we have been working together for a long time. (Interviewee 

No.05) 

4.1.4 Building-related factor 

For the store, half of the interviewees do not let customers touch or choose the seafood product 

on their own. One of the shops even put a clear barrier to separate the product from customers. Some 

customers were frustrated, complained, and avoid buying at that time. 

 Our shop must have a transparent barrier to block customers from touching the products. 

We would pick up products for customers. Some customers were not satisfied and just walked 

way. (Interviewee No.03) 

 

4.2 Research question 2: How did the seafood entrepreneurs in Ladprao area manage the challenges? 

To manage the challenges from the COVID-19 pandemic, the entrepreneurs are doing the 

followings. 

4.2.1 Management factor 

 To bring back customer trust, the entrepreneurs informed their customers the place where their 

product came from and reassured their customers that the products did not come from Mahachai seafood 

market.  They also displayed the COVID-free certificate in front of the store, so the customers felt confident 

purchasing their products. 

At the beginning of the second phase of the pandemic, two markets were forced to close down 

for 14 days. Interestingly, the results from the interviews illustrated that the entrepreneurs who were free 

from debt were not worried that much when their business could not operate, and they encountered 

income loss. In contrast, other entrepreneurs who had debt put more attempt to seek for new 

opportunities. For example, they delivered their products to customers’ homes and created LINE groups in 

order to easily contact customers.  

Our business stayed open in every phase of the Covid-19 pandemic. We created a group LINE 

and posted product images every day so that the customers can call and order online. When 

customers arrived, they just paid the bills and got their order without wasting time and 

minimize contact between people. (Interviewee No. 04) 

  To recover the sales, 80% of the entrepreneurs joined the government’s half-half co-payment 

program to attract more customers. They revealed that they could gain more sales at the same amount as 

that before the pandemic. One of the interviewees reported that the sale before and after joining the 

program was not different.  

We can still survive in the second phase of the pandemic because most of the customers use 

the 50-50 co-payment. I think that the sales will slow down within 1-2 months because the 
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program runs out. We must join a new co-payment program. Otherwise, we cannot make a 

sale at all. (Interviewee No.07) 

To deal with the leftover products, 60% of sellers decided to sell the seafood product at a lower 

price. To adapt to the fluctuated customer demand, 90% of the sellers kept contact with their customers 

and bought the products based on the amount of customers’ pre-orders. It is worth noting that most of 

the sellers did not want to sell the leftovers because they want to keep a high standard and quality of 

their products. Selling leftover products seems to affect their reputation and can reduce customers’ loyalty. 

The following excerpts reflect their management strategies. 

We sold the leftover products at a very low price. If we keep them overnight, the quality and 

the weight will get lower. (Interviewee No.07) 

At the end, we did not have much leftover product because we bought the products according 

to the customers’ pre orders. Our customers would tell us ahead of time when they would 

close their restaurant so we would not buy the seafood product. (Interviewee No.08) 

 4.2.3 Logistics factor  

The majority of the sellers (80%) said that they contacted the suppliers to make an order and let 

them prepare their products in advance. They asked the suppliers to select the products that they usually 

purchased. Furthermore, the sellers would select the premium or seasonal seafood by themselves when 

they arrived at the wholesale markets. It seems like the seafood sellers preferred to spend as little time 

shopping in the wholesale market as possible. They probably had the idea that the wholesale market was 

riskier to get infected. 

I want a variety of products so some parts I just call and order the suppliers. Then, I just go 

pick them up and select some premium seafood at their store (Interviewee No. 02) 

 4.2.2 Human factor 

Each seafood business had a different way to manage their workers during the COVID-19 pandemic. 

The seafood family businesses mentioned that they had more days off during the pandemic because of 

fewer customers coming to fresh-food markets. Thus, they rescheduled for everyone in the family to take 

days off every other day. Some seafood business owners let their Myanmar workers stayed in their residence 

to ensure they were safe and had no contact with others. It is shown that the entrepreneur had to monitor 

the foreign workers and take more responsibility for their employees. 

Every worker in my store must take a COVID test. I provided a rental house for them to live 

temporarily because the Myanmar workers normally rent a place to live. It is risky to let them 

stay there with many tenants. (Interviewee No.09) 

4.2.4 Building-related factor 

Each of the markets dealt with the COVID-19 situation differently. The majority (70%) of fresh-food 

markets in Ladprao district did not close down. However, the landlord would allow the entrepreneurs not 

to pay the rent if they preferred to close their business as a result of preventive measures. What all of the 

people in the markets had in common was that they keep hygiene in the place as their first priority. 
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The market owner does not collect the rent and COVID-19 measures of the market is good. 

The market is washed and has a big cleaning once a month. The market owner also asks for 

cooperation from the sellers to clean their areas.  (Interviewee No.01) 

The Government policy is very strict. The air must be ventilated and sanitized. Every seller in 

the fresh market must have a COVID-19-free medical result. (Interviewee No.02) 

Furthermore, most of the fresh-food markets set a new policy that all seafood entrepreneurs and 

workers needed to have COVID-19 tests and show COVID-free health certificates when they operated their 

business. 

From the observations, a few staffs were assigned to monitor at the entrance checkpoint during 

the peak hours such as from 7 to 9 A.M. and from 4 to 7 P.M. They monitored everyone coming into the 

markets to follow the preventive measures. 

To summarize, the results showed that the second phase of COVID-19 pandemic caused difficulties 

to sellers in the fresh-food market in various aspects. Firstly, the sellers encountered lower income, price 

drop, delay shipping, higher transportation cost, and temporary lack of suppliers. Consequently, the seafood 

sellers handled these issues by regaining customers’ trust with a COVID-free health certificate and strictly 

follow COVID-19 measures, joining the government’s half-half co-payment program to boost sales, selling 

their products at a low price, adding new selling channels, and managing the stock using the pre-order 

strategy. 

5. IMPLICATIONS

This study has shown the significant impact of COVID-19 pandemic on seafood sellers in the fresh-

food market and pointed out the challenges that the seafood sellers encountered and how they managed 

those challenges. Seafood sellers can learn from this study by reviewing their weaknesses and seek for ways 

to deal with crises. For example, the store that keep in touch with the customers more frequently would 

have more possibilities to increase customer base and sales. Therefore, this research helps identify the way 

seafood sellers could adapt themselves to survive during the pandemic.  

However, each seafood business could have different challenges and management in human and 

logistics factors. Entrepreneurs who want to apply the solutions that were reported in this research should 

consider their own business conditions such as number of employees, size of the business and location of 

the store. In this report, most of the informants were family business and had no employment issue. Thus, 

the way of managing employees in this report cannot be applied for the bigger size of business that tends 

to have a bigger number of employees. Also, entrepreneurs who have business in other districts might have 

different sources of suppliers. For example, the store that keep in touch with the customers more frequently 

would have more possibilities to increase customer base and sales. They should adapt themselves towards 

customers behavior by providing more selling channels as customers want to buy more on various online 

platforms like Facebook page. Therefore, this research helps identify the way seafood sellers could adapt 

themselves to survive during the pandemic. 
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6. SUGGESTIONS FOR FURTHER STUDIES

This research has limitations regarding time, study area, number of participants, and ongoing COVID-

19 pandemic situation. The number of participants represented in this study was merely a part of seafood 

sellers. The location in this study is specifically focused on Ladprao district, Bangkok. Therefore, it is 

suggested that the future studies could be conducted with a wider range of population and in a bigger 

setting such as every district in Bangkok. These recommendations would help identify the overview of 

business challenges. Lastly, this research could be used as a guideline for business in other industries, 

including food and beverage, retail, hospitality, to help evaluate the impact of COVID-19 on businesses and 

then further develop a set of crisis management in the future. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความคุมคาของการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันแกรปฟู ด 
(GrabFood) และฟูดแพนดา (Foodpanda) ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม และ 2) ศึกษากุลยุทธทางการตลาดของแอป
พลิเคชันแกรปฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา (Foodpanda) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยซ่ึงไดมาจากวิธีการสุมแบบเจาะจง คือ นักศึกษาและ
บุคลากรจาก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม   ที่เปนผูใชแอปพลิเคชัน แกรปฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา (Foodpanda) รวมทั้งส้ิน 96 

คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและการสัมภาษณ โดยแบงเปนการใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน และ
การสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา แอปพลิเคชันแกรปฟูด (GrabFood) ไดรับความพึงพอใจมากกวาแอปพลิเคชันฟูดแพนดา (Foodpanda) ในทุก ๆ 
ดาน ซ่ึงประกอบดวย ดานประสิทธิภาพ ดานคาบริการมีความเหมาะสม คาบริการมีความคุมคาตอการใหบริการ ดานระยะเวลาในการบริการจัดสง
อาหาร คุณภาพสินคาเมื่อถึงมือลูกคา รูปแบบการใชงานท่ีงาย ดานกลยุทธทางการตลาด และแอปพลิเคชันมีระบบปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

คําสําคัญ: เดลิเวอรี่,แอปพลิเคชัน,ประสทิธภิาพ,ความคุมคา
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Abstract 

The purposes of this research were to 1) compare the efficiency and cost-effectiveness of ordering food delivery 

via GrabFood and Foodpanda application of personnel in higher education institutions in Nakhon Pathom Province and 2) 

study the marketing strategies of GrabFood and Foodpanda application. The samples used in the study, selected by 

purposive random sampling, comprised 96 students and personnel of three universities in Nakhon Pathom Province using 

GrabFood and Foodpanda application. The research tools consisted of questionnaires and interviews. The questionnaires 

were distributed to 90 people, and the interviews were carried out with six people of the samples. The statistics used to 

analyze the data were descriptive statistics: frequencies distraction, percentage and standard deviation. 

The findings showed that the Grabfood application gained more satisfaction than the Foodpanda application in 

every aspect, including efficiency of application, appropriateness of service fee, worth of service fee, duration of food 

delivery service, quality of product when delivered to customers, ease of use, marketing strategies and prevention system 
of error that might occur in the application.  

Keywords: Delivery,Application,Efficiency,Cost-effetiveness  
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บทนํา 

ในการทําการตลาดแบบยุคใหมเปนการทําการตลาดผานการใชอินเทอรเน็ตหรือที่ทราบกันโดยท่ัวไปคือ Digital Marketing  ซ่ึงมี

เครื่องมือที่ใชในการทําการตลาดหลากหลายรูปแบบ โดยท่ีเครื่องมือแตละประเภทขึ้นอยูกับผูประกอบการท่ีจะเลือกใชใหตรงกับกลุมเปาหมายของ

ธุรกิจโดยสิ่งที่ตองใชควบคูกันไปคือ Marketing Mix ซ่ึงมีความสําคัญตอการทําการตลาดใหประสบความสําเร็จ   Mobile Application 

Marketing เปนแอปพลิเคชั่นที่ชวยอํานวยความสะดวกสบายในการใชชีวิตของผูคนในปจจุบันไดอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง แอปพลิเคชัน Food 

Delivery ที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในขณะน้ีและเนื่องดวยในชวงสถานการณที่มีการแพรระบาดของเช้ือโรค Covid-19 นั้น ทําใหคนใน

วัยทํางานและบุคลทั่วไปนั้นไมสะดวกในการเดินทางไปซ้ือหรือทานอาหารนอกบานและนอกสถานที่ทาํงานไดอยางเชนเคย อีกทั้งเวลาที่มีจาํกัด

ในชวงการพักทานอาหารน้ันไมเพียงพอตอการเดินทางไปรับประทานอาหารในรานตามที่ตองการได แอปพลิเคชัน Food Delivery จึงเปนเปน

ทางเลือกที่ดีเพื่อเปนการประหยัดเวลาและการลดความเส่ียงในการเดินทางไปสัมผัสกับการเสี่ยงกับเชื้อ Covid-19 อีกดวย  

การสงสินคาหรือเดลิเวอรี่เปนธุรกิจที่เกีย่วของกบัการจัดหาสินคาและบริการทีม่ีคุณภาพสงมอบถึงลูกคาไดอยางรวดเร็วและปลอดภัย กลุม

อาหารเปนธุรกิจที่ไดรับความนยิมอยางรวดเร็วและมีแนวโนมการเติบโตทางการตลาดอยางเดนชัด โดยมีมูลคาตลาดรวมอยูที่ 8,000-10,000 ลาน

บาท ดังนั้นเจาของธุรกิจอาหารจึงหันมาใชเดลิเวอรี่เปนชองทางในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลกูคากันมากข้ึน สวนดานคุณภาพนั้น คําวาเดลิ

เวอรี่ หลายคนมักนึกถึงการจัดสงที่ ‘รวดเร็ว’ จนอาจมองขามคุณภาพในการจดัสงไป หากเปนธุรกจิเดลิเวอรี่อาหาร คณุภาพก็คือ ‘ความถูกตอง

ของเมนู’ ที่สั่ง ลักษณะอาหาร ความสด ความใหมรอน ความอรอย ที่ไมตางจากการรับประทานที่รานมากนัก ทาํใหผูประกอบการตองมีการลงทุน

เพื่อรักษาลักษณะและคุณภาพอาหารดังกลาวขางตนไว (Cheechongruay, 2015)  ปจจุบันนั้นมีแอปพลิเคชันที่เปดใหบริการ Food Delivery  

มากมายแตที่ไดรับความนิยมและเปนทีรู่จักในวงกวางคือ แอปพลิเคชัน แกรบฟูด (GrabFood) และ ฟูดแพนดา (foodpanda) และทั้งสอง

แอปพลิเคชั่นนี้ยังจะไดรับความนยิมจากคนวัยทํางาน นักศึกษาและบุคลทั่วไปในจังหวัดนครปฐมอีกดวย จึงทําใหทีมผูวิจัยมีความสนใจใน

การศึกษาและสํารวจประสิทธภิาพของการใหบริการของแอปพลิเคช่ันดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคการวจิัยดังน้ี  

1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันแกรบฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา (Foodpanda)

ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

2. เพือ่ศึกษากลยุทธทางการตลาดของแอปพลิเคชันแกรบฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา  (Foodpanda)

วรรณกรรมที่เกีย่วของ 

ทีมผูวิจัยไดทําการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวจิัยที่เกีย่วของการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันแกรบฟูด (GrabFood) 

และฟูดแพนดา (Foodpanda) เพื่อนํามาใช เปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี ขอมูลจากสยามโฟน (2557) ไดเสนอขอมูลของผูรวมกอตั้งและ

กรรมการผูจัดการ กลุมบริษัท ฟูดแพนดา ที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแพลตฟอรมมือถือในอนาคต จากยอดดาวนโหลดแอปพลิเคชันถึง 5 ลาน

ครั้ง พรอมกลาววา “เรากําลังอยูในโลกสมัยใหม ที่ผูคนใชเวลาอยูกับมือถือมากกวาทีวีหรือคอมพวิเตอรตั้งโตะ โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม 

(Emerging Markets) ที่มือถือคือชองทางหลักในการรับรูขาวสารและการบริการออนไลน เราเช่ือวา มอืถือ เหมาะกับกลยุทธของเราในการ
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ใหบริการสงอาหารที่สะดวกสบาย มือถอืชวยใหเราสามารถสื่อสารกับลูกคาไดโดยตรงเมื่อพวกเขาหิว ไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม เราม่ันใจวามือถือจะ

เปนกุญแจสําคัญสําหรับการส่ังอาหารในอนาคต และฟูดแพนดาก็พรอมมอบบริการนั้น” 

การส่ังอาหารทางมือถือ สะดวกสบายยิง่กวาการส่ังอาหารผานหนาจอคอมพวิเตอรแบบต้ังโตะแอปพลิเคชันฟูดแพนดา เฮลโลฟูด และ

เดลิเวอรี่คลับ ครบครันดวยทุกฟเจอรเหมือนในเว็บไซต โดยลูกคาสามารถเลือกวิธีจายเงินตามความตองการ ไมวาจะผานทางมือถือหรือจายเงินสด

เมื่อไดรับอาหาร ลูกคาสามารถสั่งเมนูโปรดซํ้าไดอยางสะดวกสบาย พรอมเห็นภาพอาหาร รีววิราน และการใหคะแนน รวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษ

จากรานอาหารมากมาย นอกจากน้ี แอพพลิเคชั่นนี้ยังชวยเสริมประสบการณการ ‘เลือก’ สั่งอาหาร โดยลูกคาสามารถเลือกสั่งและปรับเพิ่มลดของ

เมนูอาหารไดตามความตองการเสมือนนั่งอยูในรานอาหารจริง  

นอกจากน้ี (Fayossy, 2018)  ไดอธิบายถึงปจจัยท่ีทําใหบริการฟูดเดลิเวอรี่ไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น  คือการมีรานอาหารที่มากมาย

หลากหลาย แตมีอุปสรรคดานการจราจรและระยะทาง รวมทั้งการรออาหารนานเกินไปจึงทําใหเกิดฟูดเดลิเวอรี่ที่สามารถตอบสนองและแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้นได ยังสามารถเพิ่มยอดขายใหกบัรานอาหารไดดีอีกดวยซ่ึงฟูดเดลิเวอรี่ที่ผูวิจัยสนใจคือบริษัท Grab จํากดัซ่ึงใหบริการทั้งเรียกรถการ

จัดสงอาหารและการจัดสงสินคาตาง ๆภายในแอปพลิเคชันเดียวซ่ึงถือวาเปนจดุเดนที่สําคัญของแอปพลิเคชันนี้ โดย แกรบฟูด (Grabfood) ที่เปน

แกรบฟูด (Grabfood) คือแพลตฟอรมที่รวมรานอาหารทางรานที่อยูใกลกับผูบริโภคและรานอาหารยอดนิยม ที่สามารถกดสั่งผานแอปพลิเคชัน

แกรบฟูด (Grabfood) และจะมีบริการไปรับสงอาหารใหผูใชบริการถึงจุด นั้น ๆ ซ่ึงมีวิธีการใชงานเชน ดาวนโหลดหรือเปดแอปพลิเคชันแกรบฟูด 

(Grabfood) ผูใชบริการตองอยูในพื้นทีท่ี่ใหบริการตามแผนที ่หรืออาจจะเลือกประเภทของ แกรบฟูด (Grabfood) ซ่ึงอยูบริเวณแถบดานบนของ

แอปพลิเคชันโดยผูใชบริการจะสามารถเห็นรานอาหารตาง ๆภายในระยะทางรอบๆตัวผูใชบริการเทาน้ัน เมื่ออาหารเสร็จแลวผูใชบริการก็สามารถ

ติดตามการจัดสงอาหารไดแบบ Real-Time ผาน GPS ของแอปพลิเคชันแกรบฟูด (Grabfood) อีกทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคิดคาบริการ

โดยในการส่ังอาหารแตละคร้ังผูใชบริการตกลงและยอมรับ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการคิดคาบริการโดยในการส่ังอาหารแตละคร้ัง

ผูใชบริการตกลงและยอมรับราคาซ่ึงสามารถชําระดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตได 

นอกจากน้ี (สุชาดา พลาชัยภิรมยศีล, 2554) ยังใหนิยามของแอปพลิเคชันที่แตกตางออกไปไดกลาวถึงคําซ่ึงมีความหมายดังน้ีโมบายล 

(Mobile) คือ อุปกรณสื่อสารพกพาที่นอกจากจะสามารถใชงานไดตามคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพทแลว ยังสามารถทาํงานไดเหมือนกับเครื่อง

คอมพิวเตอร และมีคุณสมบัติเดน คือ ขนาดน้ําหนักเบาใชพลังงานคอนขางนอย ปจจุบันมกัใชหนาท่ีไดทั้งหลายอยางในการติดตอแลกเปลี่ยน

ขาวสารกับคอมพวิเตอร แอปพลิเคชัน คือ ซอฟตแวรที่ชวยในการทํางานของผูใช (User) โดยแอปพลิเคชันจะมีสวนติดตอกับผูใช User Interface 

หรือ (UI) เพื่อเปนตัวกลางการใชงานตาง ๆ ดังนั้น โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) หมายถึง แอปพลิเคชันที่ชวยการทํางานของผูใช

บนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา เชน โทรศัพทมือถือ ซ่ึงแอปพลิเคชันจะทํางานบนระบบปฏิบัตกิาร (Android OS) ที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน 

ระบบปฏิบัตกิาร IPhone OS และ ระบบปฏิบัติการ Android OS  

จากที่กลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทางการตลาดในอดีตและปจจุบันและการเปล่ียนแปลงทางการตลาดและแนวคิด

การตัดสินใจของผูบริโภค เปนการรับรูถงึปญหาและความตองการความสะดวกสบายของผูบริโภคผานแอปพลิเคชัน แกรบฟูด(Grabfood) และฟูด

แพนดา (Foodpanda)  สงผลใหการหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขาวตางๆ การเลือกใชบริการโดยประสบการณเดิมของผูใช สูขั้นตอนในการ
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ประเมินทางเลือกประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชหลังจากใชบริการแอปพลิเคชัน แกรบฟูด

(Grabfood) และฟูดแพนดา (Foodpanda) เปนการประเมินความพึงพอใจหลงัจากตัดสินใจใชแอปพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังมีงานวัยจยัท่ีเกี่ยวของที่

ตองการนําเสนอขอมูลของการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ดังนี้ Millar & Millar, 2009; Philip K.2017;  ปราโมทย, 2556; รัตนา,2547 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงรวมท้ังนักศึกษา  

        ประชากรการวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษากลุมบุคลากร (อาจารยและนักศึกษา ) ในสถาบันอุดมศึกษา 3   แหง ในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงทีมผูวิจัย

เจาะจงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ    และเจาะจงคนท่ีใชบริการรับสงอาหาร (Food Delivery) แกร

บฟูด (GrabFood) และฟูดแพนดา (foodpanda) โดยการสํารวจจากสมารทโฟน กําหนดขนาดประชากรโดยใชตารางสําเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน 

(Yamane)  เพื่อประมาณคาสัดสวนของประชากรโดยคาดวาสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 และระดับความเชื่อม่ัน 95% 

และกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ราช ศิริวัฒน, 2560)โดยแบงกลุมผูใชงานเปน 2 ชวงอายุ ไดแก ชวงอายุ 19-35 และ 36-55  โดย

การใชแบบสอบถามจํานวน 90 คน และการสัมภาษณ จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน 

เครื่องมือ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เนื่องจากงานวิจยันี้เปนงานวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางคณะผูจัดทําจึงใชเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

โดยสรางจากการศึกษาวัตถปุระสงคของวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยโดยแบงออกแบบสอบถามเปน  3 สวน  คือแบบสอบถามเกีย่วขอมูลพื้นฐาน

สวนบุคคล แบบสอบถามเกีย่วกบัปจจยัดานประสิทธิภาพและดานกลยุทธทางการตลาด  ในการเลือกใชบริการ ผานแอปพลิเคชัน Grabfood และ 

Foodpanda สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณขึ้น  

ไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ศึกษาไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจํานวน 90 ชุด และ การ

สัมภาษณจํานวน 6 คน จากกลุมตัวอยาง จากนั้นทําการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 

 1.ตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถามแลวนํามาลงรหัสขอมูล และประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS ในการวิเคราะหขอมูล และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบ สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาความถี่และคารอยละ 
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2. วิเคราะหเกี่ยวกับปจจยัในการเลือกใชบริการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกใชบริการส่ังอาหารเดลิเวอริผานแอปพลิเคชัน

Grabfood และ Foodpanda โดยแบงออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจยัดานประสิทธิภาพและปจจัยดานกลยุทธทางการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม 

สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้ 

  4.51 – 5.00   มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

  3.51 – 4.50   มีระดับความพึงพอใจมาก 

  2.51 – 3.50   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50   มีระดับความพึงพอใจนอย 

  1.00 – 1.50   มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

4. นําขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณที่แบงตามประเด็นที่ตั้งไวมาวิเคราะห สรุปเปนรายดาน และนําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลวิจัย 

การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธภิาพการเลือกใชบริการส่ังอาหารเดลิเวอริผานแอปพลิเคชัน Grabfood และ Foodpandaใน
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ดวยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  จัดเรียงลําดับ
การวิเคราะหขอมูล ไดดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเกีย่วกับปจจยัสวนบุคคลของผูใชบริการแอปพลิเคชัน Grabfood และ Foodpanda 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกบัปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการแอปพลิเคชัน Grabfood และ Foodpanda 

เพศ จํานวน รอยละ ลําดับ 

ชาย 40 44.4 2 

หญิง 50 55.6 1 

รวม 90 100 

อาย ุ จํานวน รอยละ ลําดับ 

19-35 80 88.9 1 

36-55 10 11.1 2 

รวม 90 100 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับ 

นักศึกษา 70 77.8 1 

อาจารย/บุคลากร 20 22.2 2 

รวม 90 100 

มหาวิทยาลัย จํานวน รอยละ ลําดับ 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 30 33.3 1 

มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขต 30 33.3 2 
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สนามจันทร 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 30 33.3 3 

รวม 90 100 

รายได จํานวน รอยละ ลําดับ 

นอยกวา 10,000 60 66.7 1 

10,000-20,000 20 22.2 2 

20,000-30,000 7 7.8 3 

มากกวา 30,000 3 3.3 4 

รวม 90 100 

ความถี่ตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับ 

1-3 ครั้งตอเดือน 60 66.7 1 

4-6 ครั้งตอเดือน 30 33.3 2 

รวม 90 100 

จากตารางที่ 1 พบวาผูที่ตอบแบบสอบถามในการวจิัยครั้งน้ี สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 55.6 มีชวงอาย ุ19-35 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 88.9 อาชีพสวนใหญเปนนักศึกษาจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 77.8 และผูตอบแบบสอบถามเปนบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 33.3  มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 30 คน คิดเปน

รอยละ 33.3 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จาํนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 33.3 นอกจากน้ีกลุมตวัอยางมีระดับรายไดอยูในชวงท่ีนอยกวา 10,000 บาท 

จํานวน 60 คน คิดเปน ( รอยละ 66.7) และความถี่ของการใชบริการส่ังอาหารผานแอปพลิเคชันอยูในชวง 1-3 ครั้งตอเดือน จํานวน 60 คน คิด

เปนรอยละ 66.7 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับประสทิธิภาพการใชบริการแอปพลิเคชัน Grabfood 

ดานประสิทธิภาพ  S.D. ลําดับ 
คาบริการมีความเหมาะสม 4.00 0.829 3 

คาบริการมีความคุมคาตอการใหบริการ 3.81 0.895 5 

ระยะเวลาในการบริการจัดสงอาหาร 3.91 0.889 4 

คุณภาพสินคาเม่ือถึงมือลูกคา 4.04 0.840 1 

แอปพลิเคชันมีรูปแบบการใชงานงาย 4.03 0.870 2 

แอปพลิเคชันมีระบบปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 3.71 0.935 6 

ดานกลยุทธทางการตลาด  S.D. ลําดับ 
โฆษณาประชาสัมพันธแอปพลิเคชันผานทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ตาง ๆ เชน YouTube, 

3.85 0.925 2 
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Facebook, Instagram, Twitter, Line, Website 

การใชพรีเซ็นเตอรที่มีความดึงดูดใจ 3.69 1.002 6 

รูปลักษณของพนักงานมีผลตอการเลือกใชบริการ 3.80 1.005 4 

การแตงกายของพนักงานมีผลตอการเลอืกใช  
บริการ 

3.91 0.954 1 

โปรโมชันสวนลดและการจัดสงฟรีมีตลอดทุกเดือนและทุก
เทศกาลสําคัญ 

3.80 1.092 3 

บริการหลังการขาย Grapfood 3.70 0.948 5 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหเกีย่วกับประสิทธิภาพการใชบริการแอปพลิเคชัน foodpanda 

ดานประสิทธิภาพ  S.D. ลําดับ 
คาบริการมีความเหมาะสม 3.88 0.902 1 

คาบริการมีความคุมคาตอการใหบริการ 3.79 0.924 3 

ระยะเวลาในการบริการจัดสงอาหาร 3.60 1.044 6 

คุณภาพสินคาเม่ือถึงมือลูกคา 3.80 0.876 2 

แอปพลิเคชันมีรูปแบบการใชงานงาย 3.61 0.898 4 

แอปพลิเคชันมีระบบปองกันขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 3.61 0.890 5 

ดานกลยุทธทางการตลาด  S.D. ลําดับ 
โฆษณาประชาสัมพันธแอปพลิเคชันผานทางสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ 
เชน YouTube, 

Facebook, Instagram, Twitter, Line, Website 

3.77 0.874 3 

การใชพรีเซ็นเตอรที่มีความดึงดูดใจ 3.55 0.957 6 

รูปลักษณของพนักงานมีผลตอการเลือกใชบริการ 3.64 0.959 5 

การแตงกายของพนักงานมีผลตอการเลอืกใช  
บริการ 

3.84 0.982 1 

โปรโมชันสวนลดและการจัดสงฟรีมีตลอดทุกเดือนและทุกเทศกาล
สําคัญ 

3.78 1.011 2 

บริการหลังการขาย Foodpanda 3.72 1.006 4 

จากในตอนที่ 2 ของตาราง 2 เปนตารางผลการวิเคราะหเกี่ยวกับประสิทธภิาพการใชบริการแอปพลิเค-ชันGrabfood และตารางที่ 3 ของ

ตาราง 3 เปนตารางผลการวิเคราะหเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใชบริการแอปพลิเคชัน Foodpanda 

จากผลการวิเคราะหดานประสิทธภิาพ พบวา 
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จากตาราง 2 ในแอปพลิเคชัน Grabfood  ( = 4.00) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานคาบริการเปนอันดบัแรกคือมีความ

เหมาะสมมีระดับที่เปนที่พอใจมากกวาของแอปพลิเคชัน Foodpanda ( = 3.88) และคาบริการมีความคุมคาตอการใหบริการจากตารางพบวา

แอปพลิเคชัน Grabfood ( = 3.81) เปนที่พอใจมากกวาแอปพลิเคชัน Foodpanda ( = 3.79) ระยะเวลาในการบริการจัดสงอาหารแอปพลิเค 

เร่ืองของคุณภาพของสินคาเปนอันดับที่สองและสามตามลําดับ 

ตอนที่ 5 และผูวิจัยไดทําการเก็บแบบสมัภาษณจํานวน 6 คนดังน้ี ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

เลือกใชบริการส่ังอาหารเดลิเวอรีผานแอปพลิเคชัน Grabfood และ Foodpanda ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐมจากการเก็บแบบ

สัมภาษณผลไดดังนี้ 

ผูสัมภาษณทานที่ 1 

มีความคิดวาคาบรกิารในแตละแอปพลิเคชันนั้นมีความเหมาะสมแตแอปพลิคชัน Foodpanda นั้นมีการโปรโมชันการสงฟรีใหลูกคา

มากกวาแอปพลิเคชัน Grabfood และมีขอเสนอแนะท่ีผูใชอยากใหทั้งแอปพลิเคชันนําไปปรับปรุงก็คือทั้งสองแอปพลิเคชัน นั้นยังไมมีการใช 

Mobile Banking เขามา มกีารเชื่อม Mobile Banking เพียงไมกี่ธนาคารทําใหผูใชนั้นยากลําบาก ที่จายผานออนไลน เพราะบางคนอาจจะไมไดใช

ธนาคารน้ันและทั้ง สองแอปพลิเคชันนิยมจายเงินโดยใชเงินสดซ่ึงอาจทําใหไมสะดวกเทาท่ีควร 

ผูสัมภาษณทานที่ 2  

สัมภาษณวา สีของโลโกแอปพลิเคชัน มผีลตอการใชบริการเพราะวาลูกคาบางทานสนใจในเร่ืองของสีนําโชคอยางเชนบางวันสีนี้ดีหรือสีนี้

เหมาะกับลกูคาจึงสงผลถึงการเลือกใชแอปพลิเคชันตามสีวันนั้น นอกจากนั้นการจัดโปรโมชันทําใหนาสนใจใชบรกิาร  ที่เลือกใชบริการแอปพลิเค

ชัน Grabfood เพราะวา ถึงแมวาเรทราคาบางอยางสูงกวาแตไดรับบริการท่ีดีกลับมาถือวาคุมคากับเงินที่เสียไป  แตบางคร้ังไดพบกับพนักงาน

พูดจากาวราวทําใหรูสึกแยและไมมีความสุขในการรับประทานอาหารและจะสงผลการใชบริการส่ังครั้งถัดไปและทําใหกลัววาจะเจอพนักงานคนเดิม

อีกอีกท้ังยังไมสามารถรายงานพนกังานได 

ผูสัมภาษณทานที3่ 

ดานสีของโลโกแอปพลิเคชัน สวนตวัคิดวามีผลเพราะวาบางคร้ังเลือกสีของแอปพลิเคชันตามความชอบของ  ถามโีอกาสจะเลือกใช 

Grabfood เพราะวาเขาใหโอกาสผูที่บกพรองทางรางกายไดมีอาชีพ โดยไมตองเปนภาระของสังคมและทําใหเขารูสึกภูมใิจที่สามารถมีอาชีพเล้ียง

ตัวเองได ทําใหรูสึกวา Grabfood เขาใหความสําคัญกบัเรื่องพวกน้ี ทําใหเราอยากสั่งอาหารและสนับสนุนตอไปเร่ือยๆ 

ผูสัมภาษณทานที่ 4  

จากบทสัมภาษณสรุปไดวา สีของโลโกมผีลตอการใชบริการแอปพลิเคชันเพราะวายิ่งสีที่ถูกใจก็จะมีผลตอการเลือกใชบริการมากยิ่งขึ้น 

สวนการจัดโปรโมชันเปนอันดับรอง     

ผูสัมภาษณทานที่ 5  
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จากบทสัมภาษณแสดงใหเห็นวา สีของโลโกมีผลตอการใชแอพพลิเคชันเปนอยางยิ่งเนื่องจากถาเปนสีที่ชอบก็จะทําใหเกดิความอยากใช

งานมากยิ่งขึ้น  พรีเซนเตอรนั้นไมมีผลตอการใชงาน โปรโมชันมีผลตอการเลือกใชงานเปนอยางมากหาก งานมากยิ่งขึ้นรูปแบบของการใชงานแอป

พลิเคชัน Grabfood ใชงานงายกวาแอปพลิเคชัน Foodpanda   

ผูสัมภาษณทานที่ 6  

  จุดเดนของFoodpanda คาบริการจัดสงถูกโดยเมื่อซ้ือครบ 50 บาทขึ้นไป สวนจุดดอยของแอปพลิเคชันมีรูปแบบการใชงานยากและ

ซับซอน จุดเดนของ Grabfood มีความยุติธรรมสําหรับการคิดคาบริการ มีมาตรฐานและแอปพลิเคชันมีความเสถยีร มบีริการใหใชที่ครอบคลุมและ

ตอบโจทยมากสาํหรับผูสมัยใหมมากที่สดุ ขอแนะนาํอยากใหมีรานอาหารที่หลากหลายมากกวาน้ีสวนตัวเปนคนไมชอบทานอาหารไทย และในแอป

พลิเคชันมีรานอาหารไทยมากมายแตมีรานอาหารตางชาตินอยทําใหมีตัวเลือกในการเลือกรานอาหารนอยมาก 

จากผลการวิเคราะหเกีย่วกับดานกลยุทธทางการตลาดสรุปผลวจิัยไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Grabfood  ในเรื่อง

ของการโฆษณาประชาสัมพันธแอพพลิเคชันผานทางสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน YouTube Facebook Instagram Twitter LINE และเว็บไซต 

มากกวาแอปพลิเคชัน Foodpanda ดานการโฆษณาแอปพลิเคชัน Grabfood  ทําการโฆษณาในหลายๆชองทางทําใหลูกคาสามารถรับรูถึงโปรโม

ชัน หรือขาวสารตางๆ ของแอปพลิเคชันโดยงาย และการใชพรีเซ็นเตอรที่มีความดึงดูดใจ เปนการตลาดอีกรูปแบบหน่ึงที่สามารถทําใหลูกคาสนใจ

ในธุรกิจดังกลาว  ในดานรูปลกัษณของพนักงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Grabfood มากกวาแอปพลิเคชัน 

Foodpanda ซ่ึงมีการแตงกายท่ีสะอาดสุภาพเรียบรอย ในดานโปรโมชันสวนลดและการจัดสงฟรีมีตลอดทุกเดือนและทุกเทศกาลสําคัญ พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Grabfood มากกวาแอปพลิเคชัน Foodpanda การบริการหลังการขายพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจตอแอปพลิเคชัน Foodpanda เมากกวาแอปพลิเคชัน Grabfood 

อภิปรายผลวิจยั 

จากวัตถุประสงคการวจิัยขอที่ 1 พบวาแอปพลิเคชัน Grabfood ประสิทธิภาพของการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ เปนที่นาพึ่งพอใจในทุกดาน

มากกวาแอปพลิเคชัน  Foodpanda  ทัง้ดานประสทิธิภาพและดานกลยุทธทางการตลาด จากขอมูลของ  Grab (2020) มีขอมูลของรานคาที่เขารวมรายการ

มากกวา 4000  ราน และยังเปน แอพปพลเิคชั่นที่มีบริการรายการอาหารนานาชาติ ซ่ึงอาจจะเปนปจจัยหลักทีลู่กคาเลือกรับบรกิารประกอบกับผลวิจัยแสดงให

เห็นวา Grabfood  มีการจัดการสงเสริมการขายที่ตอบโจทยผูบริโภคเปนอยางมาก 

จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 พบวาท้ังสองแอปพลิเคชันมีการใชกลยุทธทางการตลาดทุกๆดานเพื่อทําลูกคาพึงพอใจและเลือกใช

บริการ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสวนผสมทางการตลาดและแนวคิดเรื่องการสงเสริมการขายของ Philip K. (2017) ที่แสดงใหเห็นพัฒนาการทาง

การตลาดที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมในชวงหลายปที่ผานมา การสงเสริมการขายแบบด้ังเดิมเปนกิจกรรมทิศทางเดียวท่ีบริษัทสงขาวสารไปใหลูกคา

ทราบในฐานะผูชมหรือฟง แต Social Media ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันทําใหลูกคาตอบขาวสารเหลาน้ันและยังรวมวงคุยกับผูบริโภคอื่นๆ

ในเรื่องนั้นได  ซ่ึงตรงกับการรับรูขาวสารของแอปพลิเคชันที่ผูใหสัมภาษณกลาววาพบจาก Facebook และ Instagram  ทั้งน้ีผลวิจัยยังสอดคลอง
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กับงานวิจัยของ อาทิตย หงษจินตกุล (2561) ที่เปนการยืนยันวาปจจุบันกิจกรรมการสงเสริมการตลาดท่ีมี  การประชาสัมพันธ การทํา PR 

(Advertising / Public Relation)  สงผลตอการเลือกใชบรการเปนอยางมากและหากมีโปรโมชั่นสวนลดมากยิ่งทําใหเกิดการใชงานมากยิ่งขึ้น   

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

เนื่องจากมีกลุมลูกคาบางกลุมชอบทานอาหารนานาชาติ ดังน้ันแอปพลิเคชันควรมีการรวบรวมรานอาหารนานาชาติที่หลากหลาย  แอป

พลิเคชันควรมีระบบที่ผูกกับโมบายแบงกกิ้ง  เนื่องจากปจจุบันผูใชงานนิยมใชโมบายแบงกกิ้งมากขึ้นเพื่อความสะดวกตอการใชงานและชําระ

คาบริการ การรับรูขาวสารและการใชงานงายสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชแอปพลิเคชัน ดังน้ันผูประกอบธุรกจิ หรือองคกรที่เกี่ยวของควรพัฒนา

ระบบการใหบรกิารที่งายตอการใชบริการเพื่อตอบโจทยกบักลุมลูกคามากยิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีมาใช และพัฒนา ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพของ

แอปพลิเคชันมีความสะดวกและงายตอการเลือกใชบริการ  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ทําการศึกษากับกลุมประชากรในสถานที่ที่แตกตางกันและ ควรเจาะลึกไปในแตละอาชีพ

2. แนะนําใหทําการศึกษาความแตกตางทางดประสิทธิภาพและกลยุทธของ แอปพลิเคชันการส่ังอาหารอื่น ๆ อื่นนอกเหนือจากแอปพลิเค

ชัน Grabfood และFoodpanda

3.ศึกษาความสัมพันธระหวางโมบายแบงกกิ้ง กับ แอปพลิเคชันการส่ังอาหารเดลิเวอรี่ซ่ึงปจจุบันการจายเงินผานโมบายแบงกกิ้ง 
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Abstract 

          The COVID-19 pandemic has a severe impact on factory workers such as the temporary closedown of 

workplaces, the limit of working hours, and the unemployment issues. Consequently, the Thai government 

has launched the 50-50 copayment program to support the workers. Therefore, this study aimed to explore 

perceptions of factory workers. Three hundred factory  workers were participants of the study.  Online 

questionnaires and semi-structured interviews were used for collecting the data.  The finding indicated that 

most of the participants were satisfied with the overall copayment project which could help decrease their 

expenses. Yet, they were not satisfied with the Paotang application system.  

Keywords: 50-50 copayment, COVID-19, Factory workers, Blue-collars, Financial assistance  

1. INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic has devastating effects on many individuals, especially factory workers in 

many aspects such as loss of income and unemployment (Lekfuangku, 2020).  Then, the Thai government 

initiated the 50-50 copayment program for 10 million people in October 2020.  The project aimed to provide 

those who were in need with a 50% subsidy for all expenses, and they had to register with the online 

application called “Paotang”. However, there were very few studies investigating the government’s supporting 

policies such as the effects of the Chim-Shop-Chai policy on Thai entrepreneurs’ business performance by 

Parnsumrit (2019). Thus, there is a need to investigate the 50-50 co-payment program. Therefore, this study 

aimed to investigate whether the 50-50 copayment program truly served the needs of the factory 

worker.  There were two guiding research questions: 

1. Were factory workers satisfied or unsatisfied with the 50-50 copayment program?

2. What aspects of the program were factory workers satisfied or unsatisfied with?
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2. LITERATURE REVIEW

2.1 The impact of the COVID-19 pandemic on workers in Bangkok 

According to the Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC) (2020), 

the unemployment rate rose as high as 2 percent in the second quarter of 2020. The NESDC estimated that 

8.4 million workers were at risk of being laid off as a result of the COVID-19 pandemic in the second and third 

quarter of 2020. The Federation of Informal Workers in Thailand (FIT) reported that small businesses earned 

only 20 percent or less of their income before the COVID-19 pandemic (Open Development Thailand, 2020). 

Therefore, factory workers were affected by the pandemic in many aspects such as being lessened the 

number of working hours, being unemployed or having no income (Lekfuangku, 2020).  

2.2 Information of the 50-50 co-payment project 

Prime Minister General Prayut Chan-o-cha initiated the 50-50 co-payment program to provide 

financial assistance to workers who were not in the social security system. The 50-50 co-payment program 

provided those with subsidies with the following conditions. It paid for 50% of the expenses on food, 

beverages, and general merchandise but should not exceed 150 baht per person per day throughout the 

program period (Limited, 2020). 

2.3 Conceptual framework 

The conceptual framework of this study consisted of two models: the policy implementation model 

and the Technology Acceptance Model (TAM). According to Van Meter and Van Horn (1975), the policy 

implementation model aims to study the process of implementing policy and procedure to help citizens. This 

model is a set of components such as policy standards and objectives, policy resources, inter-organizational 

communication and enforcement activities, economic, social, political conditions, and disposition of 

implementers for evaluating the effectiveness of policy implementation. The model is based on the two 

significant aspects. (1) the policy’s objective and standard under the communication process. (2) 

incompetency problems factor affecting the government's capabilities of aiding citizens (Kenaphoom & 

Jandaeng, 2019). Therefore, this model was used as a conceptual framework to study and investigate 

perceptions of factory workers who got affected by the 50-50 co-payment program. The Thai government 

proposed the policy of 50-50 copayment program to aid Thai citizens who registered for this project.  

The Technology Acceptance Model (TAM) by Davis et al. (1989) is meant to explain individuals’ 

behavior that is related to certain technology. It can be measured from beliefs, attitudes, and intentions 

(Kulsawat, 2014). The TAM model consists of external variables that include perceived usefulness and 

perceived ease of use, attitude toward using technology, behavior intention, and actual system use. Since the 

50-50 copayment program required users to use technical devices like a smartphone to get online money via 

an online application, this model is also used to evaluate users’ perception and acceptance of the 

technology. 
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3. RESEARCH METHODOLOGY

3.1 Participants 

Three hundred and fifty factory workers in Bangkok participated in the study and had responded to 

the online questionnaire.  Fifteen factory workers who had responded to the questionnaire were randomly 

selected by their willingness to be interviewees through a phone call interview. 

3.2 Research Instruments 

Online questionnaire. The questionnaire items were developed from the users’ perception of the 

implementation policy and technology acceptance theory (Kenaphoom & Jandaeng, 2019). There were 3 

parts: 4 items asking about demographic information, 4 items using 5 Likert-scale type and asking about the 

participants’ perception of the 50-50 copayment program, and 7 items focusing on the Paotang application, 

and 1 open-ended question asking for suggestions.  

The semi-structured interview. The interview consisted of 7 key questions meant to get more in-

depth details about the user's problems from using the 50-50 copayment program. 

 3.3 Data collection and Analysis 

The data of the online questionnaire and interview were collected from March to April 2021. The 

quantitative data obtained from the online questionnaires were entered into the SPSS program to analyze for 

frequency and percentage. Furthermore, the Van Meter and Van Horn model was used as a conceptual 

framework for analyzing the qualitative data related to the program’s ease of use and usefulness. The TAM 

model was also used to analyze the qualitative data in relation to the program’s application. 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

The results and discussions of the study were analyzed according to two research questions. 

4.1 Demographic characteristics of the participants 

Among the 350 participants, 74% were female, and 32.3% were in the age range between 31- 40 

years old. Also, most of the participants (92.6%) were factory workers who work in the type of food 

production. 35.7% had a monthly income between 12,001 and 15,000 baht. The majority of the participants 

(34.3%) usually used the 50-50 copayment program for paying expenses of foods, beverages, and general 

goods.  

4.2 Research question 1: Were factory workers satisfied or unsatisfied with the usefulness of the 50-50 

copayment program? 

Table1: Participant’s perceptions of the 50-50 copayment benefits. 

Perceptions Number of participants (Total = 350) Percentage

Satisfactory and helpful  260 74.3%
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Undecided  80 22.9%

Unsatisfactory and helpless  10 2.9%

Table 1 shows that a majority of the participants, 74.3%, were satisfied with the benefits of the 50-50 

copayment program. Only 2.9% were unsatisfied with joining the program.  An analysis of the qualitative 

data was also in line with that of the quantitative data showing that the interviewees were very satisfied with 

the program.  

“This program is very useful to me because it can help to alleviate a lot of expenses, especially the 
consumption cost. I would say that after joining the 50-50 copayment program, I was satisfied with 
this program” (Interviewee No.2) 

Table 2: Participants intended to join the 50-50 copayment program if available in the future. 

Perceptions Number of participants (n = 350) Percentage

Strongly agree 109 31.1%

Agree 170 48.6%

Neutral 51 14.6%

Disagree 18 5.1%

Strongly disagree 2 0.6%

As can be seen, 48.6% and 31.1% of the participants agreed and strongly agreed that they intend to 

join the 50-50 copayment program if the government re-launches the program in the future. Findings from 

the interviews showed that the interviewees were very pleased and admitted the usefulness of this program. 

It provided them with financial assistance for their daily expenses, and they also expressed their strong need 

to join the program in the future. 

“I strongly agree if the government is going to continue this program. Although it had many criticisms 
in the first round of the program, the subsidy from this program can help support my expenses. If 
they have the 50-50 copayment program in the future, I will definitely join the program again” 
(Interviewee No.5) 

4.3 Research question 2: What aspects of the program were factory workers satisfied or unsatisfied 

with? 

Table 3: Respondents’ perception of the ease of using Paotang application  
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 Perceptions Number of participants (n = 350) Percentage

Very easy 49 14%

Easy 188 53.7%

Neutral 62 17.7%

Difficult  40 11.4%

Very difficult  11 3.1%

Table 3 displays the participants’ perception of the ease of using Paotang application. The result 

indicated that the majority of the participants found the Paotang application easy (53.7%) and very easy 

(14%) to use. Interestingly, only 3.1% of the participants found that the application was very difficult to use. 

It is possible that the application was not friendly used because of the complexity of the application system 

(Theerasasjanun, 2020).  This is in line with findings revealed in the analysis of the interview.  The participants 

expressed their concern that the complexity of the Paotang application could cause trouble to the elderly 

users.  

“I find it is not hard to use the Paotang application because I am good at using social media and 
smartphones. But I am worried about the elderly because it seems to be very hard for them to use 
this app without a smartphone. I also see that my mother did not understand the process of top-up 
money in the app” (Interviewee No.13)  

Table 4: Satisfactions with the 50-50 copayment program 

TAM Model: Attitude Toward Using the application Number of participants  

(n = 350) 

Percentage

Satisfaction of the registration process 

Strongly 

satisfied 

44 12.6%

Satisfied 184 52.6%

Neutral 65 18.6%

Unsatisfied 46 13.1%
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Strongly 

unsatisfied 

11 3.1%

Satisfaction of the time limit 

Strongly 

satisfied 

25 7.1%

Satisfied 165 47.1%

Neutral 85 24.3%

Unsatisfied 66 18.9%

Strongly 

unsatisfied 

9 2.6%

Satisfaction of receiving the online money 

instead of cash  

Strongly 

satisfied 

48 13.7%

Satisfied 168 48%

Neutral 64 18.3%

Unsatisfied 59 16.9%

Strongly 

unsatisfied 

11 3.1%

Satisfaction of the amount of money 

Strongly 

satisfied 

45 12.9%

Satisfied 213 60.9%

Neutral 65 18.6%

Unsatisfied 22 6.3%

Strongly 

unsatisfied 

5 1.4%
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Table 4 illustrates the participants’ satisfaction of the four aspects of the program including the 

registration process, time limit, receiving the online money instead of cash, and the amount of the money. As 

can be seen, 52.6% of the participants were satisfied with the registration process and did not face any 

problems. 47.1% of the participants were satisfied with the time limitation.  All of the interviewees were 

satisfied with designated time that they could use the application (6.00 a.m.-11.00 p.m.).  

“I often use the Paotang application after work. I think that the time limit between 6 AM-11 PM is 
suitable and there is no need to expand to 24 hours. The reason is that the shops that joined the 
50-50 copayment program do not open 24 hours, and I feel like I do not have to use it at night.” 
(Interviewee No.8) 

In addition, 48% reported that they were satisfied with receiving the online money, not cash.  They had no 

difficulty receiving the online money.  The following excerpts from the interview were also in line with the 

aforementioned.  

“Since I have been using 50-50 copayment, I think it is very convenient because I do not have to 
carry cash” (Interviewee No.13) 
“I don’t mind receiving online money because we are familiar with the technology but it might be a 
problem for the elderly they they use it” (Interviewee No.14) 

Furthermore, 60.9% were satisfied with the amount of money given in the program, which was supported by 

findings from the interview as can be seen in the following excerpt.   

“I think 300 baht per day is enough for me. There is no need to increase the amount per day, I only 
used it for buying food. Moreover, if it is increased, we will spend it on unnecessary items.” 
(Interviewee No.14) 

Table 5: Problems encountered from using the 50-50 copayment via Paotang application 

TAM Model: Actual System Use Number of participants (n = 350) Percentage

Uncompleted face scanning  63 18%

Phone system is not support the Paotang application 17 4.9%

Application instability and close to the home page 44 12.6%

Application is not working due to overuse 126 36%

Cannot top up the balance to the G-wallet 2 0.6%

Users faced more than 1 problem 98 27.9%
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As can be seen in Table 5, most of the participants (36%) were unsatisfied with the failure of the 

system when it was overused. Also, 27.9% of the participants encountered more than one problem. They 

also reported facing different types of problems such as face-scanning (18%), unstable application (12.6%), 

the old version of a phone system (4.9%), and failing to top up the G-wallet (0.6%).  A majority of the 

interviewees also mentioned that the unstable system of Paotang application was their big problem as 

mentioned by Interviewee No.9. 

“I often get the failure of the Paotang application when I use it after work. My co-workers also faced 
this problem, too. So, I believe it is caused by too many users use it at the same time” (Interviewee 
No.9) 

5. CONCLUSION

The results can be concluded that the factory workers in Bangkok were satisfied with the overall account of 

the 50-50 copayment program, such as the registration process, the time limit that most participants of  

numerical datas from questionnaire and discussions from an interview were satisfied because factory workers 

work with the working shift time. Thus, the time limit did not cause any problem to the project uses of 

factory workers. Also, the amount of money provided of not over three hundred baht was related to 

participants satisfaction. Most of participants said the amount of three hundred baht per day is enough for 

their daily expenses, etc. Yet, it appeared that the participants were not satisfied with the failure of the 

system when the Paotang application was overused during the peak time.  The government needs to find a 

solution to provide a sufficient and stable domain system and server to resolve this problem.  

6. SUGGESTIONS FOR FURTHER STUDIES

This study was conducted with a specific group of participants and a specific setting. Generalizability 

of the results should be carefully made with those with similar characteristics. It is recommended that the 

type of factory workers and location should be widened with a higher number of participants and also other 

different setting areas.  
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The Result of the Study on the Satisfaction Towards the Design of the Logo and 

Packaging for Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community Group, Tambon 

Khlong Hin Pun, Ampur Wang Nam Yen, Sa Kaeo Province 

Thanang Chankitchyo
Industrial Product Design Faculty of Industrial Technology Valaya Alongkorn Rajabhat University Under royal patronage Pathumthani Province

Thanang2528@hotmail.com 

Abstract  

This research aims to 1) explore the opinions towards the design of the logo and 

packaging of the Hand-Woven Clothes OTOP Community Group. The opinions can be divided 

into two aspects. In terms of the logo of hand-woven products, consumers choose to integrate 

Pang Sida National Park, one of the landmarks in Sa Kaeo Province, into the design of the logo. 

In terms of the packaging, consumers choose a paper bag as it fits the products and can be 

reused. It also aims to 2) finalize the logo and packaging of the hand-woven products. The 

result of the survey regarding the logo of the hand-woven products from the expert group 

revealed that Design 1 is the most appropriate design achieving a high score ( = 3.33) (S.D.= 

0.57). For the packaging of the hand-woven products, the expert chose Design 3 as the most 

suitable choice, gaining a high score at ( = 3.66) (S.D.= 0.57). Finally, the research aims to 3) 

study the satisfaction of the producers, consumers, and experts towards the design of the logo 

and packaging for Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community Group. The satisfaction was 

evaluated from 3 aspects: the appearance, the usability, and marketability. Based on 105 

producers, consumers, and experts combined, it is found that the overall score of the 

satisfaction towards the logo and packaging of Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community 

Group, Sa Kaeo Province, is high ( = 4.37) (S.D.= 0.84). In terms of the said 3 aspects, it is found 

that the appearance, usability, and marketability receive a high score at ( = 4.39) (S.D.= 0.79), 

( = 4.41  ) (S.D.= 0.79 ), and ( = 4.30  ) (S.D.= 0.93 ), respectively.  

Keywords: 1. Logo 2. Packaging 3. Ban Wang Yao Hand-Woven Clothes Community Group 
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Abstract  

The objectives of this research are: 1. To study the transformational leadership characteristics in 

the Thailand 4.0 era of the village headman of Sawangha district, AngThong province. 2. To Study the 

leadership characteristics of the Thailand 4.0 era of the village headmen of Sawangha District, AngThong 

Province, and          3. To Propose guidelines for transformational leadership development. In the era of

Thailand 4.0 of the village headman of Sawangha District, AngThong Province The sample group used in this 

research was 8,579 people in Sawangha Sub-district, Sawangha District, a sample population of 382 people and 10 

key informants. Data analyzed using descriptive statistics such as frequency, percentage, Mean, standard 

deviation and content analysis. 

The results of the study were as follows: 1. The transformational leadership characteristics of the village 

headman of Sawangha District, AngThong Province. Overall was at a moderate level. And when considering each side, 

can be ordered in order as follows Ideological influence In consideration of individuality Inspiration Cognitive stimulation 

2. Leadership Characteristics of Thailand 4.0 of the Village Headman, Sawangha District, AngThong Province Overall was

at a moderate level. And when considering each side, can be ordered in order as follows Open and 

connected The people-centered side Side with high performance and modern 3. Guidelines for the 

development of transformational leadership in Thailand 4.0 era of the village headman of Sawangha District, 

Ang Thong Province Must develop leadership in all aspects of work that is There should be a broad vision in 

which to develop the village. Set clear development goals Each year will develop in any areas according to 

reality. Encouraging people to take part in the development of the village The meetings encouraged people 
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to express their opinions and to be aware of the problems within the village that arose. and bring problems that arise to 

take action to resolve problems for the people quickly Because working in the era of Thailand 4.0 must be 

proactive Listen to the opinions and suggestions of all citizens. Work that integrates with various departments 

and introduces new technology or knowledge. To adapt to work Adapting ideas and new ways of working To 

comply with the Bureaucracy 4.0 

Keywords : Transformational Leadership , Leader in the era of Thailand 4.0 , Village Headman Headman 
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Development of Thai law and Courts in the reign of  

King Chulalongkorn until B.E. 2475 
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1 Faculty of Law, Rambhai Barni Rajabhat University, Chantaburi 
2 Independent scholar 
3 Independent scholar  
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Abstract 

This article aims to inform the development of Thai law and courts in the reign of King 

Chulalongkorn until the change of government in B.E. 2475. Because, in the Ayutthaya period to the reign 

of King Chulalongkorn (Rama 5), there was the Phra Thammasat Scripture as the master law and there 

were many courts according to various departments. The punishment used the metropolitan tradition. As 

a result, foreigners refused to attend Thai courts.  

The reign of King Chulalongkorn (Rama 5) has reformed the law, set up a committee to draft a 

criminal law, Assoc. 127. Later, the name was changed to the Criminal Code and created the Civil Code to 

make it internationally recognized by foreigners. In addition, the courts in various departments were 

gathered at the Ministry of Justice and establishing law schools. As a result, the name of the law and the 

courts, as well as the punishment, has changed.  

Keywords: Court, Thai legal history, Rama 5 
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Application of The Social Impact Assessment (SIA) Concept to measure the 

Success of The Area-based Project  

Supattra  Tantijariyapan1* 

1Public Administration Program, The Faculty of Humanities and Social Sciences,

Uttaradit Rajabhat University 

*corresponding author: email supattra.tan@uru.ac.th

Abstract  

This academic article’s purpose to present the concept of Social Impact Assessment (SIA) and its 

application to assess the area-based project. It found that the SIA concept has the focal point to measure the 

performance of the Social enterprises or projects that show the value of its under the principle of Good 

Governance; Participation and Transparency. There are lots of benefits of SIA, such as a concrete outcome. It 

also found three theories for SIA methods: the Logic model, Theory of Change, and the Outcomes Linkage. 

SIA tools, such as Impact Value Chain is designed as the Outcomes Mapping that consists of Inputs, Activities, 

Outputs, Outcomes, and Goal Alignment.  

The SIA application to assess the area-based project which named “Promoting the Community’s 

Strengthen by Conserving the Local wisdom of Civil society in Korum Sub-district, Phichai District, Uttaradit 

Province”. The Impact Value Chain designed as the Outcomes Mapping was used to analyze this project.

It found that this project achieved its outcomes, including the children and youth were able to follow the 

principles and roles of citizens who were more conscious of the local community and created media to 

communicate the Local wisdom and culture to the Public, People in the Korum community had a sense of 

awareness and pride in their Local wisdom and culture, and the existence of the Local wisdom and cultural 

identity. 

Keywords: Social Impact Assessment, Outcomes Mapping, The Area-based Project  
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การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและขอบังคบัเกี่ยวกบัการจําแนกประเภทของอากาศยานไรคนขับ
ของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย  

ฐาปนัต บัวภิบาล1*, บรพิัตร รัชนีพันธ2, สุวิทย ไททอง3,  พีรวัส เกิดสกลุ4  และสทุธิพงศ โพธ์ิชี5 
1, 3 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 

2, 4, 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
*drmon639@outlook.com

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษากฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการจําแนกประเภทของอากาศยานไรคนขับของประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรเลีย โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยและออสเตรเลียใชเกณฑวัตถุประสงคของการใชงานและเกณฑนํ้าหนักในการแบงประเภทของอากาศ
ยาน อยางไรก็ตามยังมีความแตกตางในรายละเอียดคอนขางมากในประเด็นของการประเมินความเส่ียง การรับรองความสมควร
เดินอากาศ การออกใบอนุญาตนักบินอากาศยานไรคนขับ และการใชงานอากาศยานไรคนขับที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรื่องของการใชงานเชิงพาณิชย ซ่ึงจากขอแตกตางของกฎหมายทั้งสองประเทศสามารถนําไปรวบรวมเปนขอมูลเพื ่อชวย
ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายและขอบังคับในการใชอากาศยานไรคนขับของ ประเทศไทยใหปฏิบัติตาม
ขอแนะนําขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศตอไปไดในอนาคต   

คําสําคัญ: การเปรียบเทียบกฎหมาย อากาศยานไรคนขับ สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย หนวยงานความปลอดภัยดาน 
              การบินพลเรือนแหงประเทศออสเตรเลีย 
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Comparative Analysis of Unmanned Aerial Vehicles regulations in Thailand 

and Australia on the issue of classification of unmanned aircraft  

Thapanat Buaphiban1*, Boripat Ratchaneepun2, Suwit Thithong3, Peeravat Kerdskul4  
and Suttipong Pochee5  

1, 3 Air Command and Staff College 
2, 4, 5 Department of Industrial Engineering and Aviation management of Navaminda 

Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy 
*drmon639@outlook.com

Abstract  

This paper aims to identify and compare the key features of Unmanned Aerial Vehicles regulations in 

Thailand and Australia on the issue of classification of unmanned aircraft. The study adopted a documentary 

research approach, both from the regulatory documents and related researches. The results of the research 

revealed that Thailand and Australia use the same criteria to classify unmanned aircraft. Those are the objective of 

use and the weight. However, there are still substantial differences in detail, for instance, risk assessment, 

airworthiness, licensing, and a variety of unmanned aerial applications, especially for commercial use. 

The research findings imply several conclusions identified as the most essential and it will be necessary to adopt 

legislative changes to comply with the recommendations of the International Civil Aviation Organization. 

Keywords: Regulation Comparison, Unmanned Aerial Vehicles, Civil Aviation Authority of Thailand, Civil 

   Aviation Safety Authority 

1. บทนํา
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตทําใหอากาศยานไรคนขับสามารถใชงานไดอยางหลากหลายท้ังภารกิจทางทหารและ

ภารกิจของพลเรือน เชน การถายภาพ การถายทอดสัญญาณภาพ รวมทั้งการพัฒนาไปสูกิจการอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน การขนสง การ
ใชงานในดานการเกษตร การเฝาระวังพื้นที่ การสํารวจอากาศ รวมถึงมีความเขาถึงงายและราคาของอุปกรณที่ถูกลงอยางมาก ทํา
ใหเกิดกระแสนิยมในการนําอากาศยานไรคนขับมาใชงานที่เพิ่มขึ้น โดยในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
ทางดานการขนสงบุคคลและสิ่งของสําหรับใชงานในอนาคตซ่ึงสามารถเริ่มทําการบินไดอยางถูกกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย
อางอิงจากขอกําหนดของหนวยงานความปลอดภัยดานการบินพลเรือนแหงประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงไดมีการกําหนดขอปฏิบัติในการ
ใชงานอากาศยานไรคนขับเชิงพาณิชยไดอยางชัดเจนแลว ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนในการอนุญาตใหมีการใชอากาศยานไรคนขับเชิงพาณิชย 
แตในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดขอกฎหมายในการรองรับเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับเชิงพาณิชยรวมไปถึงการใชงานอากาศยาน
ไรคนขับที่มีความหลากหลาย โดยในปจจุบันสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยไดแบงประเภทของอากาศยานไรคนขับไว 
2 ประเภท คือ ใชในการเลนเปนงานอดิเรก และใชเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ซ่ึงการแบงประเภทไวกวาง ๆ ในลักษณะน้ี กอใหเกิดความ
คลุมเครือในการปฏิบัติ นอกจากนั้นแลว Therese Jones (2017, p. 4) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายการใชอากาศ
ยานไรคนขับเชิงพาณิชยในระดับสากลและการใชอากาศยานไรคนขับสําหรับการขนสง โดยศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศที่มี การ
พัฒนากฎหมายใหรองรับสําหรับการนําอากาศยานไรคนขับมาใชในการสงของหรือพัสดุ  ซ่ึงประเทศไทยเอง ถูกจัดใหอยูในกลุม
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ประเทศที่ยังมีขอจํากัดในการใชอากาศยานไรคนขับเชิงพาณิชย นอกจากน้ัน หากยึดตามหลักการจัดประเภทอากาศยานไรคนขับที่ได
ถูกกําหนดไวในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยานซ่ึงไมมี
นักบิน ประเภทอากาศยานซ่ึงควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 จะพบวาประเทศไทยยังขาดขอกําหนดในการใชอากาศ
ยานไรคนขับเชิงพาณิชย ซ่ึงเปนการใชศักยภาพของอากาศยานไรคนขับอยางไมคุมคา และอาจสงผลเสียตอการแขงขันดานโลจิสติกส
ในภาพรวมของท้ังประเทศ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขการจัดประเภทของอากาศยานไร
คนขับ ซ่ึงนอกจากจะเปนการแกไขชองวางทางกฎหมายที่เกิดขึ้นแลวยังสามารถตอบสนองตอการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต 

ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการใชอากาศยานไรคนขับจากตางประเทศที่สามารถนํามาปรับใช
กับประเทศไทยได โดยจากการศึกษาของ Michael John Morgan Nas (2015, p. 14) ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจําแนก
ระบบอากาศยานไรคนขับและการพัฒนากรอบกฎหมายเพื่อการรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยานไรคนขับ พบวา
ประเทศออสเตรเลียเปนหน่ึงในกลุมประเทศแรกของโลกที่ทําการออกระเบียบเก่ียวกับการใชอากาศยานไรคนขับในป 2002 ซ่ึง
สอดคลองกับเอกสารของ Office of Parliamentary Counsel (2016) ที่ไดระบุวาประเทศออสเตรเลียเปนประเทศแรกท่ีออก
กฎหมายดานอากาศยานไรคนขับ หลังจากน้ันรัฐบาลทําการตีพิมพระเบียบฉบับใหมในรูปแบบ Aviation White Paper ในป ค.ศ.
2009  อีกท้ังยังเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอากาศยานไรคนขับมาเปนระยะเวลานาน นอกจากน้ันแลว องคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ ( International Civil Aviation Organization – ICAO) ยังไดยึดเอากฎหมายและขอบังคับ
เก่ียวกับอากาศยานไรคนขับของประเทศออสเตรเลียมาเปนพื้นฐานในการออกคําแนะนําใหประเทศตาง  ๆ ปฏิบัติตาม ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาและเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับอากาศยานไรคนขับของ
ประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย ในประเด็นการจําแนกประเภทของอากาศยานไรคนขับ และนําไปรวบรวมเปนขอมูลเพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงขอกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับของประเทศไทย 
นอกจากน้ันยังเปนการกระตุนใหหนวยงานโดยเฉพาะกองทัพอากาศเห็นถึงความสําคัญของการแบงประเภทของอา กาศ
ยานไรคนขับ ซึ่งกองทัพอากาศเองน้ันเปนทั้งผูใชงาน (User) และผูบังคับใชกฎหมาย (Regulator) ซ่ึงตองมีความเขาใจในเรื่อง
ของกฎหมายอากาศยานไรคนขับอยางถองแท 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับจากกฎหมายอากาศยานไรคนขับของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

2.2 เพื่อชี้ใหเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางในการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับระหวางกฎหมายอากาศยานไรคนขับ
ของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย 

2.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับของประเทศไทย 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย (Methodology) โดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใชกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงผูวิจัยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตีความ (Interpretation) เปนวิธีการหลัก ซ่ึงทั้งสองสวนน้ีชวยใหเกิดการทําความ
เขาใจเอกสารในฐานะขอมูลทางการศึกษาทั้งในระดับที่เปนการอธิบายแจกแจงจนไปถึงขั้นตีความหรือคนหาความหมายท่ีอยูเบื้อง
ลึกของเอกสาร (ประภัสสร จันทรสถิตพร : 2560) นอกจากน้ันแลวผูวิจัยยังเลือกใชการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ซ่ึงเปน
การศึกษาแหลงขอมูลที่มาจากหลายแหลง ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับงานวิจัย 

4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑการขออนุญาตและเง่ือนไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยาน

ซ่ึงไมมีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 และเอกสาร Remotely piloted aircraft systems - licensing 
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and operations ของประเทศออสเตรเลียพบวาประเทศไทยไดจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับโดยใชหลักเกณฑ 2 ลักษณะ
ไดแก การแบงตามนํ้าหนักและการแบงตามวัตถุประสงค ซ่ึงการแบงโดยใชหลักเกณฑทั้ง 2 ลักษณะน้ีจะสอดคลองกับประเทศ
ออสเตรเลีย แตมีความแตกตางกันในรายละเอียด กลาวคือ ประเทศออสเตรเลียจะมีการจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับ
ตามนํ้าหนักท่ีมีความละเอียดมากกวา และในเรื่องของวัตถุประสงคที่จะมีหัวขอการใชเชิงพาณิชยเพิ่มเติมขึ้นมาโดยหลักเกณฑ
ทั้ง 2 ลักษณะน้ันจะมีความเก่ียวของซ่ึงกันและกันและสงผลตอขอกําหนดในการบินและคุณสมบัติที่จําเปนตองมีหากจะทําการบิน
อากาศยานไรคนขับในประเภทน้ัน โดยสามารถเปรียบเทียบการจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับตามนํ้าหนักของประเทศไทย
กับประเทศออสเตรเลียได ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับตามนํ้าหนักของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 

อากาศยานไรคนขับของประเทศไทย อากาศยานไรคนขับของประเทศออสเตรเลีย 
1. นํ้าหนักนอยกวา 2 กิโลกรัม 1. นํ้าหนัก 100 กรัม หรือ นอยกวา (Micro)
2. นํ้าหนัก 2 - 25 กิโลกรัม 2. นํ้าหนัก 101 กรัม ถึง 2 กิโลกรัม (Very Small)
3. นํ้าหนักมากกวา 25 กิโลกรัม 3. นํ้าหนัก 2.01 กิโลกรัม ถึง 25 กิโลกรัม (Small)

4. นํ้าหนัก 25.01 กิโลกรัม ถึง 150 กิโลกรัม (Medium)
5. นํ้าหนักมากกวา 150 กิโลกรัม (Large)

ที่มา: สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (2558) และ Civil Aviation Safety Authority (2019) 

จากตารางที่ 1 พบวา ประเทศไทยแบงขนาดของอากาศยานไรคนขับโดยใชนํ้าหนักเปนเกณฑออกเปน 3 ขนาด 
ไดแก 1) นอยกวา 2 กิโลกรัม 2) ระหวาง 2 – 25 กิโลกรัม และ 3) มากกวา 25 กิโลกรัม ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับของประเทศ
ออสเตรเลียแลวพบวา ประเทศออสเตรเลียมีการแบงขนาดของอากาศยานไรคนขับออกเปน 5 ขนาด ซ่ึงขนาดท่ีเล็กที่สุด
คือ มีขนาดนอยกวา 100 กรัม โดยอากาศยานไรคนขับที่มีขนาดมากกวา 100 กรัม จะเริ่มมีขอกําหนดในการใชงานเน่ืองจากหนวยงาน
ที่เก่ียวของพบวา อากาศยานไรคนขับที่นํ้าหนักมากกวา 100 กรัม อาจเริ่มกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอบุคคล โดยความเสียหายเหลาน้ันเกิดจากพลังงานจลน รวมไปถึงขนาดและรูปรางของอากาศยานไรคนขับน้ัน นอกจากน้ันแลว 
ประเทศออสเตรเลียไดกําหนดใหอากาศยานไรคนขับในประเทศออสเตรเลียที่มีนํ้าหนักมากกวา 250 กรัม ทุกลํา ตองทําการลงทะเบียน
กอนดําเนินการใชงาน ยกเวนใชขอกําหนดพิ เศษ “Landholder Rules” ซ่ึงสอดคลองกับองคการบริหารการบินแหง
สหรัฐอเมริกา  (Federal Aviation Administration – FAA) และองคการความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป 
(European Aviation Safety Agency - EASA) ที่ไดกําหนดใหอากาศยานไรคนขับที่มีขนาดตั้งแต 250 กรัมขึ้นไปตองลงทะเบียน 
เน่ืองจาก EASA พบวาอากาศยานไรคนขับในปจจุบันน้ีมีศักยภาพมากขึ้นเน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีวัสดุ 

ในสวนของขนาดที่กําหนดเหมือนกันของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียน้ัน ผูวิจัยพบวานํ้าหนักที่ 2 กิโลกรัมน้ัน 
เปนเกณฑมาตรฐานที่ทั้งประเทศไทยและออสเตรเลียไดกําหนดไวตรงกัน อยางไรก็ตามพบวาอากาศยานไรคนขับของประเทศ
ออสเตรเลียท่ีมีนํ้าหนักนอยกวา 2 กิโลกรัม ในบางกรณีตองปฏิบัติตามกฎการบิน “Included RPA” ซ่ึงผูที่จะทําการบินน้ัน 
จะตองทําการบินภายใตกฎ General Operating Conditions และตองถือใบอนุญาต ReOC หรือ RePL ในขณะท่ีประเทศไทย
ยังไมมีการลงรายละเอียดของการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือใบอนุญาตผูที่บังคับอากาศยานไรคนขับ โดยประเทศไทยจะเนน
ในเรื่องของการติดตั้งกลองบนอากาศยานไรคนขับ ซ่ึงหากอากาศยานไรคนขับใดที่มีกลองจะตองลงทะเบียนทุกกรณี นอกจาก
ในเรื่องกฎการบินที่อากาศยานไรคนขับที่มีขนาดเกิน 2 กิโลกรัม ตองปฏิบัติตามแลวน้ัน รัฐบาลออสเตรเลียยังใหความสําคัญ
กับเรื่องความปลอดภัย โดยกําหนดใหอากาศยานไรคนขับที่มีขนาดเกิน 2 กิโลกรัม จะตองมี “RPAS technical log” ซ่ึงเปนสมุด
บันทึกขอมูลดานเทคนิคของตัวเครื่อง โดยในเบื้องตน อากาศยานไรคนขับที่มีนํ้าหนักเกิน 2 กิโลกรัม จําเปนตองมีประวัติในการเขา
บํารุงรักษาของเครื่อง โดยเฉพาะการบํารุงรักษาครั้งถัดไป 
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นอกจากน้ันแลวส่ิงที่เหมือนกันของประเทศไทยและออสเตรเลียคือ อากาศยานไรคนขับที่มีนํ้าหนักมากกวา 25 กิโลกรัม 
จําเปนเปนตองไดรับการอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกอนทําการบิน อยางไรก็ตามขอบังคับของประเทศออสเตรเลียตางจาก
ประเทศไทยตรงที่ประเทศออสเตรเลียมีการอนุญาตใหใชอากาศยานไรคนขับที่มีขนาดมากกวา 25 กิโลกรัมไดในหลากหลายกรณี 
และการมีขอกําหนดที่เพิ่มเติมเขามาในเรื่องของ RPAS technical log ซ่ึงตองมีขอมูลเก่ียวกับเครื่องยนต มอเตอร และใบพัด 
เน่ืองจากเก่ียวของกับการออกใบสมควรเดินอากาศ (Civil Aviation Safety Authority: 2019) นอกจากน้ันยังสอดคลองกับ
ขอบังคับของ FAA ที่กําหนดใหผูที่ทําการบินอากาศยานไรคนขับที่มีนํ้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม ตองมีใบอนุญาตทําการบิน
และตัวอากาศยานไรคนขับเองจําเปนตองมีใบสมควรเดินอากาศ ในบางกรณีอากาศยานไรคนขับที่มีนํ้าหนักเกิน 25 กิโลกรัม สามารถ
ขอยกเวนการมีใบสมควรเดินอากาศได แตตองผานการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) และ FAA ไมสามารถออกขอยกเวนได 
แตจะเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: 2020) 

การจําแนกประเภทของอากาศยานไรคนขับตามวัตถุประสงคของการใชงานน้ัน เปนอีกหน่ึงหลักการท่ีทั้งประเทศไทย
และออสเตรเลียรวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศช้ันนําทางดานการบินของโลกนําหลักการดังกลาวมาใช โดยสามารถ
เปรียบเทียบการจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับตามวัตถุประสงคของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียได ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับตามวัตถุประสงคของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 

อากาศยานไรคนขับของประเทศไทย อากาศยานไรคนขับของประเทศออสเตรเลีย 
1. การบันเทิงและการกีฬา 1. การกีฬาและการสันทนาการ
2. วัตถุประสงคอื่น ๆ เชน เพ่ือการรายงานเหตุการณ
หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) , เพื่อการถายภาพ, 
การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน, 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน เปนตน 

2. การฝกและการเพิ่มประสบการณ

3. วัตถุประสงคเชิงพาณิชย

ที่มา: สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (2558) และ Civil Aviation Safety Authority (2019) 

จากตารางท่ี 2 พบวา การจําแนกประเภทอากาศยานไรคนขับตามวัตถุประสงคของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 
มีความคลายคลึงกันในแงที่มีการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับเพื่อวัตถุประสงคทางการบันเทิงและการกีฬา แตตางกันตรงที่
ประเทศออสเตรเลียมีการแตกประเภทยอยออกมาเปนเพ่ือการฝกและวัตถุประสงคเชิงพาณิชยอยางชัดเจน ซ่ึงประเภทของการฝก
และการเพ่ิมประสบการณน้ันถูกตั้งขึ้นมาเพื่อใหนักบินอากาศยานไรคนขับที่มีชั่วโมงบินตั้งแต 5 ชั่วโมง สามารถทําการฝกบินเพื่อ
เก็บชั่วโมงเพื่อนําไปทําการสอบใบอนุญาตเพื่อบินในเชิงพาณิชยตอไป อยางไรก็ตามส่ิงหน่ึงที่แตกตางกันอยางชัดเจนคือกฎการบิน
ที่ใชแตละประเภทที่ไดมีการระบุไวอยางชัดเจน ซ่ึงกฎการบินหลัก ๆ ที่ใชกับอากาศยานไรคนขับของประเทศออสเตรเ ลียจะแบง
ออกเปน Included RPA และ Excluded RPA โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดดานนํ้าหนัก และวัตถุประสงคการใชงาน สําหรับในประเทศ
ไทยน้ัน ผูที่ทําการบินนอกเหนือจากวัตถุประสงคเพื ่อบันเทิงและกีฬาจะตองขออนุญาตกับสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทยเปนรายกรณี โดยผูที่ทําการบินจะตองแจงวัตถุประสงคของการบินอากาศยานไรคนขับ  ตั้งแตขั้นตอนของการ
ลงทะเบียน ซ่ึงในกรณีที่ลงทะเบียนในการบินเพ่ือจุดประสงคอ่ืน ๆ เชน การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน 
ทางสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยก็มิไดกําหนดขอบังคับเพิ่มเติมแตอยางใด 

5. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับอากาศยานไรคนขับของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย 

ในประเด็นการจําแนกประเภทของอากาศยานไรคนขับครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับ
ระหวางกฎหมายอากาศยานไรคนขับของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย  ผลการศึกษาพบวา ประเทศไทยและออสเตรเลีย
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ใชเกณฑในการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับเหมือนกันคือ ใชนํ้าหนักของอากาศยานไรคนขับ  และวัตถุประสงคของ
การใชงาน แตอยางไรก็ตามทั้งสองประเทศมีขอกําหนดที่แตกตางกันในรายละเอียด โดยประเทศไทยใชเกณฑนํ้าหนัก 2 กิโลกรัม 
และ 25 กิโลกรัม มาเปนเกณฑในการกําหนดขอปฏิบัติในการลงทะเบียนและการขออนุญาตทําการบิน ในขณะท่ีประเทศออสเตรเลีย
แบงประเภทของอากาศยานไรคนขับตามนํ้าหนักออกเปน 5 ประเภท โดยมีขนาดเล็กที่สุดตั้งแต 100 กรัม ไปจนถึง 150 กิโลกรัม 
ซ่ึงในแตละเกณฑน้ันจะมีขอกําหนดที่แตกตางกัน ตั้งแตการลงทะเบียน การสอบวัดความรู การรับรองความสมควรเดินอากาศ และอ่ืน  ๆ 

ผลจากการเปรียบเทียบการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับจากวัตถุประสงคการใชงานน้ัน พบวา ประเทศไทยและประเทศ
ออสเตรเลียมีความคลายคลึงกันในแงที่มีการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับเพื่อวัตถุประสงคทางการบันเทิง/สันทนาการ และการกีฬา 
แตตางกันตรงที่ประเทศออสเตรเลียมีการแบงประเภทการใชงานเพื่อฝกเพิ่มประสบการณ และการใชงานเชิงพาณิชยอยางชัดเจน 
โดยวัตถุประสงคการใชงานน้ันจะเช่ือมโยงกับนํ้าหนักของอากาศยาน และนําไปสูเกณฑการใชงานและขอปฏิบัติตาง ๆ  ซ่ึงการใชงานใน
เชิงพาณิชยน้ันเปนประเด็นที่หลายประเทศกําลังพิจารณาในการออกขอกําหนดใหครอบคลุมการปฏิบัติการบิน ซ่ึง Therese 
Jones (2017, p. 5) คนพบวาอุปสรรคสําคัญในการใชอากาศยานไรคนขับสําหรับการขนสงในหลาย ๆ ประเทศน้ัน คือขอกําหนด
ในการใชอากาศยานไรคนขับที่ตองอยูในระยะสายตาเทาน้ัน (VLOS) ซ่ึงประเทศไทยก็เปนหน่ึงในประเทศที่มีขอกําหนดน้ี โดยใน
บางประเทศ เชน ญี่ปุนกําลังทําการทดลองการขนสงในระยะนอกสายตา (BVLOS) โดยกฎหมายดังกลาวยังคงไดรับการทบทวนอยู
บอยครั้ง ซ่ึงตลอดระยะเวลาที่ผานมากฎหมายในหลายประเทศไดพยายามอนุญาตใหอากาศยานไรคนขับสามารถใชงานไดอยาง
หลากหลายมากข้ึน ซ่ึงจะชวยใหการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Steve Calandrillo, 
Jason Oh, and Ari Webb (2020, p. 235) ซ่ึงผูวิจัยไดแสดงความคิดเห็นวาหากยังมีการบังคับใหใชกฎ VLOS อยูในลักษณะเดิม 
จะเปนการขัดตอการเติบโตของเทคโนโลยีทางในอากาศยานไรคนขับ กลาวคือในปจจุบันอากาศยานไรคนขับสามารถใชการบังคับ
โดยผานมุมมอง First Person View (FPV) โดยอาศัยกลองที่ติดอยูบนตัวอากาศยานไดแลว ซ่ึงหากมีการอนุญาตใหทําการบินโดย
ใชมุมมอง FPV ไดยอมเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมการขนสงระยะไกลอยางยิ่งในอนาคต 

ประเด็นตอมาที่ตองมีการพิจารณาคือเรื่องความสมควรเดินอากาศ โดย ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหรือ
ขอกําหนดเก่ียวกับประเด็นน้ี ซ่ึงทั้ง CASA FAA และ EASA ไดมีการออกขอกําหนดที่เก่ียวของกับความสมควรเดินอากาศ ซ่ึง
อากาศยานไรคนขับที่ถูกใชในการบินเพื่อวัตถุประสงคทางดานธุรกิจ การคา รวมถึงการภารกิจที่เก่ียวของกับภาครัฐ จะมีการนํา
นํ้าหนักของอากาศยานไรคนขับมารวมในการกําหนดหลักเกณฑในการปฏิบัติการบิน และหน่ึงในขอปฏิบัติที่สําคัญคือการรับรอง
ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานไรคนขับที่ถูกใชในภารกิจเหลาน้ัน อยางไรก็ตาม การนําขั้นตอนที่เก่ียวของกับความสมควร
เดินอากาศมาใชในการรับรอง ตองคํานึงถึงการกํากับดูแลองคประกอบดานความปลอดภัยอ่ืน เชน รูปแบบการปฏิบัติการบิน 
ใบอนุญาตผูบังคับอากาศยาน และการซอมบํารุงรักษา (Mullen, 2020) ดังน้ันในอนาคตหากมีความจําเปนตองใชงานอากาศยาน
ไรคนขับในเชิงพาณิชยเชนน้ี ประเทศไทยควรเตรียมพรอมในการปรับปรุงกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมการใช
งานอากาศยานที่มีความหลากหลาย โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัย 

6. ขอเสนอแนะ

6.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
6.1.1 ประเทศไทยควรยึดหลักการแบงประเภทอากาศยานไรคนขับโดยใชเกณฑนํ้าหนักและวัตถุประสงคของการใชงาน

เชนเดิม เนื่องจากสอดคลองกับของประเทศออสเตรเลียรวมไปถึงนานาชาติ แตควรมีการพิจารณาความประสานสอดคลอง
ในการออกขอกําหนดใหมีความครอบคลุมกับความหลากหลายในการใชงานอากาศยานไรคนขับ 

6.1.2 ประเทศไทยควรพิจารณาเพิ่มการแบงประเภทของอากาศยานไรคนขับตามนํ้าหนัก เน่ืองจากปจจุบันอากาศยานไรคนขับ
มีแนวโนมนํ้าหนักเบาข้ึนแตสามารถทําความเร็วไดมากขึ้น ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
(เน่ืองจากมีพลังงานจลนที่มากขึ้น) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพิจารณาแบงประเภทของอากาศยานตามนํ้าหนักที่มีความครอบคลุม
ตั้งแตนํ้าหนักเบา (เพ่ือปองกันภัยที่อาจะเกิดขึ้น) จนถึงนํ้าหนักมาก (เพื่อตอบสนองตอการใชงานที่มีความหลากหลาย) 

6.1.3 ประเทศไทยควรพิจารณาเพิ่มประเภทการใชงานของอากาศยานไรคนขับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชงานเชิงพาณิชย 
ซ่ึงการแยกประเภทการใชงานที่มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้นน้ันสงผลตอการออกระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ ยกตัวอยางเชน 
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การทําการบิน เพื่อหารายไดหรือผลประโยชนทางเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลีย จําเปนที่จะตองมีใบอนุญาตอยางใดอยางหน่ึง 
ระหวางใบอนุญาต Remote pilot license (RePL) หรือ ใบอนุญาต Remotely Piloted Aircraft Operator's Certificate (ReOC) 
โดยอนุญาตใหผูถือใบอนุญาต ReOC สามารถใชอากาศยานไรคนขับไดหลายประเภทรวมถึงการใชงานในเชิงพาณิชย 

6.1.4 การพิจารณาแบงประเภทการใชงานไมวาจะเปนการอางอิงถึงนํ้าหนักของอากาศยานไรคนขับ หรือวัตถุประสงค
ของการใชงานน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของควรพิจารณาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ อาทิเชน ความเร็ว พลังงานจลน หรือขนาดของ
อากาศยานไรคนขับ นอกจากน้ันแลว ระเบียบหรือขอกําหนดที่ออกควรไดมาจากการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
ซ่ึงทั้งองคกรความปลอดภัยการบินพลเรือนออสเตรเลีย (Civil Aviation Safety Authority: CASA) และองคการบริหารการบิน
แหงชาติ (Federal Aviation Administration: FAA) ไดออกระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับผลจากการประเมินความเสี่ยง 

6.1.5 ประเทศไทยควรเตรียมความพรอมในเรื่องของการรับรองความสมควรเดินอากาศ ปจจุบันหนวยงานกํากับการบิน 
ไมวาจะเปน CASA หรือ FAA ตางใหความสําคัญในดานความปลอดภัยของการใชงานอากาศยานไรคนขับแบบตาง ๆ ในภารกิจ
และสภาพแวดลอมที่มีความแตกตางกันตาง ซ่ึงมีระดับความเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลบนพื้น โดยมีการออกกฎหมาย ขอบังคับ 
และหลักเกณฑเชนเดียวกับอากาศยานทั่วไป (Manned aircraft) โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness) ซ่ึงเปน
แนวคิดเพื่อรับรองวาอากาศยานถูกออกแบบ (Design) ถูกสราง (Manufacture) และบํารุงรักษา (Maintenance) ใหอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดอยางปลอดภัยตลอดอายุการใชงาน รวมทั้งถูกใชงานภาพใตขีดจํากัด (Limitation) ที่ถูกออกแบบขึ้น (De Florio, 2016) 

6.1.6 ประเทศไทยควรพิจารณาในการออกใบอนุญาตในการเปนนักบินอากาศยานไรคนขับเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด
ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศภายในป 2565 เน่ืองจากองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดทําการกําหนดให
ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 บุคคลใดจะทําการใชงานอากาศยานไรคนขับจะตองมีใบอนุญาต โดยใบอนุญาตดังกลาวจะตอง
ทําการรับรองโดยรัฐน้ัน ๆ หรือผูที่ไดรับการมอบหมายจากรัฐ (Civil Aviation Safety Authority: 2019) ซ่ึงหมายถึงทุกคนที่จะ
ทําการใชงานอากาศยานไรคนขับจะตองมีใบอนุญาตอยางถูกตองเทาน้ัน รวมถึงเพื่อใหม่ันใจไดวาผูที่ทําการบินอากาศยานไรคนขับ
เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีทักษะที่เพียงพอ และไมกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในการบิน 

6.1.7 ประเทศไทยควรมีการพิจารณาเรื่องการใชเทคโนโลยีที่เก่ียวของ กับการรับรูทางภูมิศาสตร (GEO Awareness) 
ซ่ึงในหลาย ๆ ประเทศไดออกเปนขอกําหนดที่ถูกเพ่ิมเติมขึ้นมา โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใชอากาศยานไรคนขับในนานฟา
รวมกับอากาศยานโดยท่ัวไป เน่ืองจากหากติดตั้งอุปกรณหรือระบบดังกลาว ผูบังคับอากาศยานไรคนขับเครื่องน้ันจะสามารถทราบไดทันทีวา
อากาศยานไรคนขับของตนไดทําการละเมิดขอกําหนดทางดานการบินในเรื่องของ ความสูง ระยะหางจากสนามบินซ่ึงอางอิงจาก
ที่ตั้งทางภูมิศาสตรน้ัน ๆ ไดทําการแจงไวในระบบ รวมถึงจะสามารถทราบไดทันทีวาอากาศยานไรคนขับของตนมีปญหาในเรื่อง
การควบคุมหรือการนําทาง ซ่ึงจะสามารถปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับผูอ่ืนได 

6.1.8 ประเทศไทยควรพิจารณาในเรื่องของการใชงานในเขตพื้นที่กรรมสิทธ์ิ ซ่ึงประเทศออสเตรเลียมีขอกําหนดในเรื่อง
ของการใชงานในเขตพื้นที่กรรมสิทธ์ิ โดยผูที่ทําการบินตองเปนเจาของอากาศยานไรคนขับหรือเปนพนักงานท่ีไดรับการวาจางจาก
เจาของอากาศยานไรคนขับ และทําการบินอากาศยานไรคนขับเหนือพื้นที่ของเจาของตนเองหรือพื้นที่ที่เชายืมมาและนักบินหรือ
เจาของพื้นที่ตองไมไดรับคาตอบแทนจากการบิน โดยตองทําการบินในลักษณะดังน้ี สํารวจพื้นที่ ถายภาพทางอากาศ วัตถุประสงค
ทางการเกษตร เชน การพนยาฆาแมลง การสื่อสารทางอากาศ และการขนสงส่ิงของ เปนตน 

6.1.9 ประเทศไทยควรพิจารณาในเรื่องการบินนอกเหนือระยะการมองเห็น (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS) 
กลาวคือผูบังคับอากาศยานไรคนขับตองสามารถมองเห็นอากาศยานไรคนขับไดตลอดเวลาที่ทําการบิน ซ่ึ งมีความสําคัญอยางมาก
หากในอนาคตมีการอนุญาตใหใชอากาศยานไรคนขับในเชิงพาณิชย มีความจําเปนที่จะตองอนุญาตใหสามารถทําการบินนอกเหนือ
ระยะการมองเห็นได (BVLOS) ซ่ึงจากการศึกษาของ Therese Jones (2017) ไดระบุไวอยางชัดเจนวาการจะทําการบินขนสงเชิงพาณิชย 
ตองทําใหการบินแบบ BVLOS เกิดขึ้นจริง ทั้งน้ีในประเทศออสเตรเลียอยูในระหวางทําการทดลองบินในลักษณะน้ีในปจจุบัน 

 6.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
6.2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายอากาศยานไรคนขับของประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศออสเตรเลีย 

เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร เปนตน เพื่อศึกษาขอดีของแตละประเทศ อันจะเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
อากาศยานไรคนขับของประเทศไทยตอไปในอนาคต 
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6.2.2 ควรศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมทั้งแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
อากาศยานไรคนขับของประเทศไทย เพ่ือที่จะสามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึง
ประสงค 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค และ 3) เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ี
อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลละแม จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาเฉลี่ยสถิติดวย (T-test) แบบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดในความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุ 61 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส สวนใหญมีระดับการศึกษามาก
ที่สุดอยูในระดับประถมศึกษา ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพคาขายเปนจํานวนมากท่ีสุด และมีรายไดเฉลีย่ตอเดอืนอยูท่ี 10,001–

15,000 บาท ผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คิดเปนคาเฉลี่ย (�=4.43) 
โดยเรียงลําดับจากคามากไปคานอย คือ ดานมนุษยสัมพันธ รองลงมา ดานจริยธรรม ดานการบริหาร ดานความรูความสามารถ 
และดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบเปนรายบุคคลไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนของ เพศ อายุ สถานภาพ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะประชาชนสวนใหญยังมีความคาดหวังในเร่ืองของความสัมพันธระหวางผูนํากับประชาชน เพื่อ
สรางความเช่ือม่ันใหกับประชาชน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเสริมสรางความเปนผูนําใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

คําสําคัญ : คุณลักษณะ ผูนําทองถิ่น ความความหวัง 
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Abstract 

This research aimed to ( 1)  study and ( 2)  compare population’ s expectation toward desirable 

characteristics of local leaders, and (3) investigate the recommendations of local people. This quantitative 

research collected data from 360 people who live in Lamae Municipality, Chumphon Province. 
Questionnaires and research statistics, such as frequency distribution, percentage, mean, and standard 

deviation were used as analytical tools.  Statistical mean was discovered by (T-test)  with One-way ANOVA 

in statistically significant at 0.05.  
Most participants are female with are over 61 years old and have marital status The educational 

levels of participants are mostly elementary which their occupation is vendor and the highest average 

monthly income is 10,001- 15,000 The results of the study show that the overall people's expectations 

toward local leadership characteristics are at the highest level (�=4.43), which can be respectively classified 

as human relations, morality, ethics, knowledge management, and personality.  According to an individual 

comparison in education, occupation, and monthly income, the study finds that there is a statistically 

significant difference at .05. In terms of sex, age, and status, there is no statistically significant difference at 

. 05.  In the part of recommendations, most of people suggested that the leaders should have an 

interpersonal relation in order to build the confidence to the people in communities, which will strengthen 

the leadership to those leaders. 

Keywords : local leader, characteristic, expectation 

บทนํา
ผูนํา ถือวาเปนหัวใจท่ีสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวของหนวยงาน จึงตองมีองคกรและศักยภาพ

เหนือคนอื่นในหนวยงานหรือสังคม ซึ่งคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค มีดังตอไปนี้ 1. ตองมีมนุษยสัมพันธ ปฏิบัติตอผูรวมงาน
ทุกคนดวยความนับถือและใหเกียรติ 2. ตองมีอารมณที่มั่นคง ไมฉุนเฉียวงาย มองสวนรวมเปนที่ตั้ง 3. ตองมีบุคลิกภาพที่ดี
ตั้งแตศีรษะจรดเทา 4. ตองเปนแบบอยางในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 5. ตองทํางานเปนทีม เปนประชาธิปไตย การวาง
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กฎเกณฑ ระเบียบ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่ตองการใหผูรวมงานปฏิบัติตาม ดึงศักยภาพท่ีดีของผูรวมงานออกมาใชใหเปนแนว
ปฏิบัติในหนวยงานหรือองคการของตนเอง 6. ตองทําตัวเปนครูที่ดี ที่มีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉงตลอดเวลา 7. ตองมี
ความความซื่อสัตย สุจริต 8. ตองมีความกลาตัดสินใจและใหผูรวมงานมีสวนรวมในการคิด รับรู รับทราบ ใหขอมูลขาวสารรวม
กระบวนการตัดสินใจ 9. กระจายอํานาจและมอบหมายหนาที่ใหพรอมกับมอบอํานาจในการปฏิบัติงาน เปนการมอบหมาย
ภารกิจหรืองานสําคัญใหผูรวมงานไปปฏบิัติ โดยผูนําคอยหมั่นกํากับติดตาม ตรวจสอบ 10. ใหขวัญ กําลังใจ แกผูรวมงานอยาง
บริสุทธิ์ยุติธรรม รูเห็นถึงความสามารถและฝมือของผูรวมงาน เพื่อสงเสริมขวัญและกําลังใจ ใหถูกคน ถูกงานและท่ัวถึง  11. 
ตองเปนนักแกปญหา เมื่อมีปญหาและเหตุการณเรงดวนเกิดขึ้น พรอมท่ีจะเปนผูนําในการแกปญหานั้น 12. ตองพัฒนาตนเอง
นําไปสูความสําเร็จที่สูงสุดและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน 13. ตองยึดระบบ ระเบียบ รักษาระบบหรือ
วัฒนธรรมขององคการใหดี 14. ตองชวยเหลือผูรวมงานทุกเรื่อง คอยเปนหวงเปนใยตลอดเวลา ประสานหนวยงานอ่ืนเพื่อขอ
ความชวยเหลือผูรวมงานและพัฒนาผูรวมงานอยางตอเนื่อง มีการใหอภัยผูรวมงานเม่ือทําผิดพลาด  15. ตองมีความสามารถ
ทางดานศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สามารถใชคนอื่นใหทําบางอยางตามเปาหมายและแนวทางที่ตนวาดฝนหรือ
คาดคะเนเองได มีอัจฉริยภาพของผูนําท่ีประกอบข้ึนดวยคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ีตั้ง (สุคนธ เถาทอง และคณะ. 2561: 3-
4) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อการกระจายอํานาจ และเปนหนวยงานบริหารทองถ่ินซึ่งรัฐ
ใหความเปนอิสระ โดยใชหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น แตการท่ีจะบริหารงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหประสบความสําเร็จ บรรลุประสิทธิผล และสรางความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทุกกลุม 
ยอมไมใชเร่ืองงาย และไมสามารถทําไดดวยการมีผูบริหารท่ีขาดภาวะผูนํา องคกรปกครองสวนทองถิ่ นในปจจุบันจึงมีความ
ตองการผูนําซ่ึงมีความสามารถในการรับมือกับปญหาและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม และมีการเตรียมสมาชิกขององคกร
เพื่อใหสามารถรับมือและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการพัฒนาสังคม พันธกิจใหม และความไมแนนอนของ
สิ่งแวดลอม ผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําเทานั้นที่จะผลักดันและสรางสิ่งเหลานี้ขึ้นมาได (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2550: 
123) 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชน เนื่องจากผูนํา
นั้นมีความสําคัญ และมีบทบาทอยางมากในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ผูวิจัย
จะนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางและเปนขอเสนอแนะใหกับผูนํา เพื่อตอบสนองความตองการและความ
คาดหวงัของประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ละแม อําเภละแม จังหวัดชุมพร ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนที่มตีอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มตีอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะผูนําทองถิ่นท่ีพึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัด

ชุมพร” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นท่ีศึกษา คือ ในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลละแม 
จํานวน 3,008 คน (สํานักงานเทศบาลตําบลละแม, 2562) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane, 1997) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 360 คน โดยสุมแบบงาย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
จัดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 360 ชุด จากแบบสอบถามท้ังหมดคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน

แบบสอบถามท้ังหมด แลวจัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถามเพ่ือนําขอมูลดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได

ตอเดือน สถิติที่ใชคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
2. เปนขอมูลศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคในเขต

เทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยประกอบไปดวย ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถ ดานการ
บริหาร ดานมนุษยสัมพันธ และดานคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

ระดับความคาดหวังมากท่ีสุด  หมายถึง     5    คะแนน 

ระดับความคาดหวังมาก หมายถึง     4    คะแนน 

ระดับความคาดหวังปานกลาง  หมายถึง     3    คะแนน 

ระดับความคาดหวังนอย หมายถึง     2    คะแนน 

ระดับความคาดหวังนอยที่สุด  หมายถึง     1    คะแนน 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลวจะใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณาระดบัความคาดคิดเห็น ซึ่ง
มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

ระดับคาเฉล่ีย คะแนนสูงสุด -คะแนนตํ่าสุด
จํานวนชั้น

 

=
= 0.8 

จากเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายระดับคะแนนไดดังนี้ 
คาเฉลี่ย 4.21 -5.00 หมายถึง ความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ความคาดหวังอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ความคาดหวังอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ความคาดหวังอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง (คิดเปนรอยละ 58) โดยมีอายุ 61 ปขึ้นไป มีจํานวนมากท่ีสุด (คิดเปนรอยละ 23) มีสถานภาพสมรส (คิดเปนรอยละ 
67) ระดับการศึกษามากท่ีสุดอยูในระดับประถมศึกษา (คิดเปนรอยละ 69) ซึ่งประกอบอาชีพคาขายเปนจํานวนมากที่สุด
(คิดเปนรอยละ 39) และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 10,001–15,000 บาท ในระดับมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 47) 

2. ระดับความคาดหวังของประชาชนตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 
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จากตารางท่ี 1 พบวา ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคในเขตเทศบาลตําบล
ละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 4.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา จํานวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากคามาก
ไปหาคานอย ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ รองลงมา คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม รองลงมา คือ ดานการบริหาร รองลงมา คือ 
ดานความรูความสามารถ และสุดทายดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ  

ตารางท่ี 1 ระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

n = 360 

ความคาดหวังของประชาชนตอคุณลักษณะ
ผูนําทองถิ่นที่พึงประสงค � S.D. ระดับความคาดหวัง 

1.ดานบุคลิกภาพ 4.36 0.44 มากที่สุด 
2.ดานความรูความสามารถ 4.41 0.44 มากที่สุด 

3.ดานการบริหาร 4.43 0.47 มากที่สุด 

4.ดานมนุษยสัมพันธ
5.ดานคุณธรรมจริยธรรม

4.50 
4.50 

0.40 
0.40 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ภาพรวม 4.43 0.34 มากที่สุด 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึง
ประสงคในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จําแนกตามขอมูลทั่วไปของประชาชน ดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึง

ประสงคในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร จําแนกตามคา Sig ของขอมูลท่ัวไป 

n=360 

ความคาดหวังของประชาชนที่
มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิน่ที่
พึงประสงค 

เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน 

1.ดานบุคลิกภาพ .585* .551* .633* .163* .016 .023 

2.ดานความรูความสามารถ .924* 771* .052* .099* .007 .109* 
3.ดานการบริหาร .743* .700* .335* .081* .015 .032 

4.ดานมนุษยสัมพันธ .680* .004 .981* .024 .066* .045 

5.ดานคุณธรรมจริยธรรม .743* .700* .335* .024 .015 .032 

รวม .958* .183* .807*  .033  .002  .038 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามเพศ พบวา ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยภาพรวมไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกัน 
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ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามอายุ ที่มีชวงอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความคาดหวังโดยภาพรวม มีความไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพ ดานความรูความสามารถ
ดานการบริหารและดานคุณธรรมจริยธรรมไมมีความแตกตางกัน และในสวนดานมนุษยสัมพันธ มีความแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามสถานภาพ ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความคาดหวัง โดยภาพรวม 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานไมมีความแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามระดับการศึกษา ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความคาดหวัง 
โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลิกภาพดาน
ความรูความสามารถ และดานการบริหารไมมีความแตกตางกัน และในสวนของดานมนุษยสัมพันธ และดานคุณธรรมจรยิธรรม 
มีความแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามอาชีพ ที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความคาดหวัง โดยภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานมนุษยสัมพันธ ไมมีความแตกตางกัน 
และในสวนของดานบุคลิกภาพดานความรูความสามารถดานการบริหาร และดานคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอความ
คาดหวัง โดยภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรู
ความสามารถไมมีความแตกตางกัน และในสวนดานบุคลิกภาพดานการบริหารดานมนุษยสัมพันธ และดานคุณธรรมจริยธรรม
มีความแตกตางกัน 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่มีขอมูลทั่วไปแตกตางกัน สงผลใหมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งปจจัยทางเพศ อายุ และสถานภาพ 
มีความคาดหวังในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน แตปจจัยทางดานระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความ
ความหวังในภาพรวมท่ีแตกตางกัน  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัด

ชุมพร เปนประชากรกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 360 สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ 61 ปขึ้นไป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบอาชีพคาขาย และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 10,001–15,000 บาท ผลการศึกษาพบวาความ
คาดหวังของประชาชนที่มีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของประเสริฐ กองแกว (2550) ศึกษาเร่ืองความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทดานการบริหารของนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของเทศบาลพระสมุทรเจดีย อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา 
ประชาชนมีความคาดหวังในตัวของนายกเทศมนตรีมากที่สุดทุกดาน ในดานมนุษยสัมพันธ ประชาชนสวนใหญจะให
ความสําคัญเปนอันดับหนึ่ง เนื่องจากประชาชนตองการผูนําที่มีความเปนกันเอง เขาถึงไดงาย รับฟงความคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะตางๆ จากประชาชนผูไดรับผลกระทบเพ่ือนําดําเนินแกไขอยางรวดเร็ว สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นของความ
ตองการของมาสโลว (Maslow.1954) ในดานความตองการที่จะผูกพันในสังคม (Social needs) ไดแก ความรัก ความรูสึก
เปนสวนหน่ึงของสังคม การไดรับการยอมรับ และมิตรภาพ ผูนําตองมีการปรับตัวเขากับภาวะสิ่งแวดลอมใหได การเอาใจใส
และสรางความเช่ือมั่นใหกับประชาชนถือไดวาเปนสวนสําคัญเพราะเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับประชาชน สิ่งเหลานี้จะ
ชวยเสริมสรางความเปนผูนําใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ในดานคุณธรรมจริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ
ชินพงษ กะไชยวงษ (2560) คุณลักษณะของนายกเทศมนตรีที่พึงประสงคของประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง : เทศบาลตําบลหนอง
เสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดตราดอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน ซึ่งผูนําจะตองมีจริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบตอสังคม มี
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ความยุติธรรม และซ่ือสัตยสุจริตถือไดวาเปนคุณสมบัติของผูนํา ในสวนของพฤติกรรมจะตองเปนคนตรงตอเวลา ตอหนาที่ มี
ความจริงใจ และไมมีความลําเอียง ไมทุจริตคดโกงทั้งทางตรงและทางออม รูหนาที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ ในสวนดานการบริหาร ถือเปนหลักของการบริหารสาธารณะท่ีใหความสําคัญกับประชาชน 
เพื่อมุงใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี ในการจัดสรรนโยบายอยางเปนระบบก็เปนสวนสําคัญเนื่องจากเปนการจัดสรรคุณคาแก
สังคม และสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (วิคเตอร วรูม .1970 : 91-
103) ที่กลาววา Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลหรืออินทรียมีความตองการหลายสิ่งหลายอยาง
ทุกชีวิตพยายามด้ินรนแสวงหาอยางนอยที่สุดคือตองกสาร เสื้อผา ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เมื่อปจจัยเหลานี้ไดรับการ
ตอบสนองแลวก็มีความตองการระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ผูนําควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เพราะ
ประชาชนสวนใหญมองวาการที่จะสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริงน้ันตองสามารถเขาไปถึงปญหานั้นๆอยาถองแท 
ในดานความรูความสามารถ ตัวของผูนําจะตองมีองคความรู ความสามารถในการทํางาน มีความกลาหาญ ความเด็ดขาดซึ่งถือ
เปนลักษณะเฉพาะของผูนําท่ีดี สามารถนําความรูมาแกไขปญหาไดอยางทันเวลา สอดคลองกับแนวคิดของปรีชา บูลพิไชย. 
(2552 หนา 14) กลาววา คุณสมบัติเปนสิ่งทีบ่งบอกหรือช้ีใหเห็นในตัวของบุคคลนั้น ๆ อาจจะติดตัวมาแตกําเนิด หรืออาจจะ
สรางขึ้นมาภายหลังได และสิ่งที่ขาดไมไดคือมีความคิดริเริ่มสรางสรรคที่จะสรางสิ่งใหมๆ ในการพัฒนาทองถิ่นโดยอาศัย
ประสบการณที่มีอยูเดิม และพัฒนาข้ึนเปนความคิดใหมที่ตอเนื่องและมีคุณคาตามเปาหมายท่ีตั้งไว  และสุดทายดาน
บุคลิกภาพ ประชาชนมองวาผูนําท่ีดีควรมีความเปนผูนําที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูตามได และจะตองเปนคนที่มอง
โลกในแงดี คิดแตแงบวกมีมนุษยสัมพันธกับประชาชนไดดี อีกทั้งรูจักควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณในทางท่ีดี 
สอดคลองกับแนวคิดของกวี วงศพุฒ (2550, หนา 135-138) กลาววา บุคลิกภาพ (Personality) เปนเรื่องที่ติดมากับตัวบุคคล
ของแตละคน ในสวนที่สามารถ ปรับปรุง แกไขใหดีได คือ การปรับตัว ความม่ันคงทางอารมณ ความเปนตัวของตัวเอง และมี
ความคิดที่สรางสรรคถือเปนพรสวรรคอยางหน่ึง ที่มีความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ แลวสามารถแสดงออกเปน
รูปธรรม และขอสุดทายคือการแตงกายท่ีเหมาะสม ซึ่งประชาชนเห็นวาการแตงกายไมเปนสิ่งจําเปนมากในการบริหารงานแต
สิ่งที่จําเปนมากที่สุดคือการทํางานมากกวา 

สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการศึกษาเร่ือง คุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร ประชากรกลุมตัวอยางของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลละแม จังหวัดชุมพร จํานวน
ทั้งสิ้น 360 คน สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 58.3 สวนใหญมีอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 82 คน คิด
เปนรอยละ 22.8 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมา สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดบั
ประถมศึกษา จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 38.9 สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 38.9 
และโดยสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001–15,000 บาท จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 47.2 ตามลําดับ 

ผลจากการศึกษาผูวิจัยพบวาประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงประสงคของประชาชนท่ีมีตอคุณลักษณะผูนําทองถิ่นที่พึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 4.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาจํานวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน สามารถเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ไดแก ดานมนุษยสัมพันธ คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 4.50) รองลงมา คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรม คิดเปนคาเฉลี่ย ( x

= 4.47) รองลงมา คือ ดานการบริหาร คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 4.43) รองลงมา คือ ดานความรูความสามารถ คิดเปนคาเฉลี่ย ( 
x = 4.41) และสุดทายดานบุกคลิภาพ คิดเปนคาเฉลี่ย ( x = 4.36) ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะผูนําทองถิ่นท่ีพึงประสงคของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่มีขอมูลท่ัวไปแตกตางกัน สงผล
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ใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไป ซึ่งปจจัยทางเพศ อายุ และสถานภาพ มีความคาดหวังในภาพรวมท่ีไมแตกตางกัน แต
ปจจัยทางดานระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความความหวังในภาพรวมท่ีแตกตางกัน ที่มีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกัน เพราะวาการมีผูนําท่ีดีจะสงผลทั้งทางดานระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยนตอเดือนเปนสําคัญ แตไมวา
จะเพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ก็มีความคาดหวังที่จะไดผูนําท่ีดีเชนเดียวกัน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ประชาชนสวนใหญยังมีความคาดหวังในเร่ืองของความสัมพันธระหวางผูนํากับประชาชน เพ่ือสรางความเช่ือมั่น
ใหกับประชาชน และในดานบุคลิกภาพ ประชาชนสวนใหญตองการผูนําที่เรียบงายมีพฤติกรรม และอารมณที่ดี สามารถ
ปรับตัวเขากับสถานการณไดดีกับประชาชน เปนตนแบบใหประชาชนปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเสริมสรางความเปนผูนํา
ใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1 การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางานของผูนําทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร เพื่อท่ีจะไดทราบวาการทํางานของผูนําทองถิ่นเปนอยางไร และสามารถแกไขปญหาของประชาชนถูกตองหรือไม 

2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธของผูนําทองถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

เอกสารอางอิง 
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 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

บรรพต กิติสุนทร1*และ พีรพล วงษทอง2  
(ระยะบรรทัด 8 จุด) 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email banpot@webmail.npru.ac.th
(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

บทคัดยอ 
(ระยะบรรทัด 14 จุด) 

บทความวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  และ 3) 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมือง
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน 
80 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน 
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา 1) ระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก 2) ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก และ 3) การพัฒนาระบบราชการ 4.0 มีความสัมพันธกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.0001 
 (ระยะบรรทัด 8 จุด) 

คําสําคญั: เทศบาล, การบริหารงาน,  ธรรมาภิบาล 
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Abstract 
(Line spacing 14 points) 

The purpose of this study is to study Good governance of Nakhon Pathom municipality office, 

Nakhon Pathom province. There are 3 objectives: 1) to study the level of development of the governance 4.0 

of Nakhon Pathom Municipality office, Nakhon Pathom Province 2) to study the level of Good governance of 

Nakhon Pathom Municipality office, Nakhon Pathom Province and 3)  to study the development of the 

governance 4 .0 was related to the good governance of Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom 

province.A questionnaire was used to collect data from 80 populations. The statistics used for data analysis 

were frequency, mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient with statistical significance at 

the level of 0.05 

The results of this study found that 1) the level of development of the governance 4.0 of Nakhon 

Pathom municipality office, Nakhon Pathom province was at a high level 2) the level of good governance of 

Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom province at a high level and 3) the development of the 

governance 4.0 was related to the good governance of Nakhon Pathom municipality office, Nakhon Pathom 

province with statistical significance at the level of 0.01 and 0.0001. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: municipality, administration, good governance 
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1. บทนํา
พระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดขอบเขตของการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี เปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของทุกสวนราชการ วาตองมีความมุงหมายใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลท่ีดีกับภารกิจของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในการทําภารกิจของรัฐไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเปนจะตองมีการปรับปรุงภารกิจของราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับความสะดวกและไดรั บการตอบสนองความ
ตองการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและในขณะเดียวกันท่ีผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบสภาพปญหา 
ขอจํากัดในการบริหารงาน เชนปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น ขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและแนวทางปฏิบัติของ
ขาราชการประจําและฝายการเมือง รวมถึงความไมยุติธรรมในการบริหารจัดการ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานอันเปนการบริหารจัดการที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีความซับซอนทั้งในเรื่องโครงสรางอํานาจหนาที่และการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดประสิทธิภาพไมสามารถพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงคของการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่นไดอยางแทจริง (พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี , 2546) เพื่อใหภาครัฐ
ปรับตัวใหเทาทันและตอบสนองความคาดหวังของทุกภาคสวนในการกาวไปสูการเปนประเทศไทย 4.0 โดยการปรับเปลี่ยนการ
ทํางานจากแบบเดิม ๆ ที่คุนเคย คิดฝายเดียว ที่ฝายเดียวมาทํางานแบบประสานความรวมมือโดยไมแบงแยกวาเปนหนาที่ของใคร 
สรางพันธมิตรการทํางานกับภาคสวนตาง ๆ เพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกันในรูปแบบประชารัฐ สรางสรรคนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชเพื่อสรางใหเกิดรัฐบาลแบบเปดที่มีการสรางคุณคารวมกันระหวางทุกภาคสวน อันจะนําไปสูการเปนรัฐบาลที่มีคุณธรรม 
โปรงใส เปนที่เชื่อมั่น ศรัทธาของประชาชนและสังคมโลก 

สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีแนวทางในการพัฒนาระบบธรรมมาภิบาลใหมี
ความสอดคลองกับนโยบาย 4.0 เพื่อปรับเปลี่ยนใหการทํางานในองคกรมีความทันสมัย และ สามารถตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดมากข้ึน โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชใหมีความทันสมัยตามนโยบายขาราชการ 4.0 เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงานยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสังคมใหเข็มแข็งยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และบริการยุทธศาสตรการพัฒนาดาน  จากปญหา
และสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมือง
นครปฐม จึงเห็นความสําคัญในประเด็นการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางปฏิบัติซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานการพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงาน

เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

3. แนวคดิในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 และใชแนวคิดระบบราชการไทย 4.0 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2560) 
ดังนี้ 
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ตวัแปรตน ตัวแปรตาม 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง      
       4.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรที่อยูภายในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จํานวนทั้งสิ้น 80 คน 
       4.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ีใชบุคลากรทั้งหมดภายในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 80 ตัวอยาง 

 4.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
      4.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาทํางาน รายได  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  4.2.2 การหาคาความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นเปนรายขอ และใชวิธีการ
ห าค วามสอดคล อ งภ าย ใน  ( Internal Consistency Method) ใช สู ต ร  Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient และหาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธีการของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป , 2543) โดยมีการปรับปรุง
แบบสอบถามสําหรับคําถามขอที่มีคา Item Total Correlation ต่ําเรียบรอยแลว ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดแบบสอบถาม
รวมสัมประสิทธิ์อัลฟา = .964 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดไปติดตอสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 80 ตัวอยาง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ระหวาง 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาทั้งหมดมา
วิเคราะห และประมวลผลโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหาคาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธของเพียรสัน โดยผูศึกษาไดกําหนดระดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ (ชูศรี วงรัตนะ, 2550) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.71 – 1.00 หมายถึง ตัวตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันมาก  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.31 – 0.70 หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันปานกลาง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.00 – 0.30 หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันนอย  
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีกําหนดไวที่ระดับ 0.5 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม  

จังหวัดนครปฐม 
1) หลักประสิทธิผล
2) หลักประสิทธิภาพ
3) หลักการตอบสนอง
4) หลักภาระรับผิดชอบ
5) หลักความโปรงใส
6) หลักการมีสวนรวม
7) หลักการกระจายอํานาจ
8) หลักนิติธรรม
9) หลักความเสมอภาค
10) หลักมุงเนนฉันทามติ

การพัฒนาระบบราชการ 4.0 
1) การสงเสริมการทํางานที่สอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการ

และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน
2) การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ
3) การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค
4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล
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5. ผลการวิจัย
5.1 การพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยผลการวิจัยจากการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการ

วิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จําแนกรายดาน    

การพัฒนาระบบราชการ 4.0 μ σ ระดับ ลําดับ 
1) การสงเสริมการทํางานที่สอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการ
และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน 

4.71 0.56 มาก 1 

2) การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ 4.56 0.52 มาก 3 
3) การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค 4.54 0.58 มาก 4 
4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล 4.59 0.56 มาก 2 

เฉล่ีย 4.56 0.56 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 ของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ การสงเสริมการทํางานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการและสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน  
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล อยูในระดับมาก การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการ
ทํางานแบบประชารัฐ อยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิด
สรางสรรค อยูในระดับมาก  
    5.2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยผลการวิจัยจากการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จําแนกรายดาน    

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล μ σ ระดับ ลําดับ 
1) หลักประสิทธิผล 4.42 0.66 มาก 5 
2) หลักประสิทธิภาพ 4.37 0.64 มาก 7 
3) หลักการตอบสนอง 4.35 0.64 มาก 9 
4) หลักภาระรับผิดชอบ 4.34 0.68 มาก 10 
5) หลักความโปรงใส 4.40 0.62 มาก 6 
6) หลักการมีสวนรวม 4.36 0.64 มาก 8 
7) หลักการกระจายอํานาจ 4.44 0.63 มาก 4 
8) หลักนิติธรรม 4.54 0.57 มาก 2 
9) หลักความเสมอภาค 4.53 0.56 มาก 3 
10) หลักมุงเนนฉันทามติ 4.55 0.55 มาก 1 

เฉล่ีย 4.56 0.56 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก  และ
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เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดานหลักมุงเนนฉันทามติ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานหลักนิติธรรม 
อยูในระดับมาก ดานหลักความเสมอภาค อยูในระดับมาก ดานหลักการกระจายอํานาจ อยูในระดับมาก ดานหลักประสิทธิผล อยูใน
ระดับมาก ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับ ดานหลักประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก หลักการมีสวนรวม อยูในระดับมาก ดาน
หลักการตอบสนอง อยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานท่ีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานหลักภาระรับผิดชอบ อยูในระดับมาก  
 5.3 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร กับตัวแปรตามโดยรวม ซึ่งปรากฏผลตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ R P ระดับของ
ความสัมพันธ 

ลําดับ 

1) การสงเสริมการทํางานที่สอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการ
และสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน 

.000 .705** ปานกลาง 3 

2) การสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ .000 .674*** ปานกลาง 4 
3) การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค .000 .796** มาก 2 
4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล .000 .823** มาก 1 

   ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
   *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0001 

จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.0001 
 5.3.1 ตัวแปรดานการสงเสริมการทํางานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการและสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน  พบวา 
ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา หาก
บุคลากรมีการสงเสริมการทํางานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงเปนบูรณาการและสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกันสูง จะทําใหการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สูงข้ึนไปดวย 
 5.3.2 ตัวแปรดานการสรางพันธมิตรและการสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐ พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา หากบุคลากรมีการสรางพันธมิตรและ
การสงเสริมการทํางานแบบประชารัฐสูง จะทําใหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม สูงขึ้นไปดวย 
 5.3.3 ตัวแปรดานการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการคิดสรางสรรค พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับสูง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา หากบุคลากรมีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการ
คิดสรางสรรคสูง จะทําใหการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สูงข้ึนไปดวย 
 5.3.4 ตัวแปรดานการปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล อยูในระดับสูง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา หากบุคลากรมีการปรับเปล่ียนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลสูง จะทําให
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สูงข้ึนไปดวย 

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 สรุปผลการวิจัย

         บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของ
สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
         บุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูภายในสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก   
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         ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 0.0001 
    6.2 การพัฒนาระบบราชการ 4.0 
          การพัฒนาระบบราชการ 4.0 พบวา บุคลากรของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม สวนใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เนื่องจาก  สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช เทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน ทั้งในรูปแบบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน รวมทั้งมีการสรางเครือขายการ
ทํางานในระดับพื้นที่กับชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อประสานการทํางานรวมกันในดานตางๆ ประกอบกับการสงเสริมการ
ทํางานแบบบูรณาการและสรางจิตสํานึกรับผิดชอบรวมกันของบุคลากรภายในสํานักงานเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นรินทิรา ผิวโต (2561) ไดศึกษาเรื่องกลยุทธการบริหารงานภายใตระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  
    6.3 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พบวา บุคลากรของสํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม สวนใหญมีความคิดเห็น
ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีวัฒนธรรมการทํางานแบบฉันทามติ หมายความวา ในการ
ประชุมปรึกษาการปฏิบัติงานในแตละครั้งจะมีการสอบถามความเห็นของทีมงานเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดยมุงเนนความเห็น
พองโดยเอกฉันทกอนจึงจะกําหนดเปนแผนงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบร่ืน พรอมกันน้ันยังยึดมั่นในหลักความ
เสมอภาคไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ หรืออายุ มอบหมายงานตามความรูความสามารถของ
แตละบุคคล รวมไปถึงการกระจายความรับผิดชอบและอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัว 
สามารถขับเคลื่อนงานไปไดอยางรวมเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551) ไดศึกษาเรื่อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญพัทธ ปฐมวัฒนานุรักษ และ บุญมาก ศิริเนาวกุล (2559) ได
ศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาลกับการบริหารงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
 6.4 ความสัมพันธระหวางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 กับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
          ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา การพัฒนาระบบราชการ 4.0 มีความสัมพันธกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื่องจาก สํานักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน
จิตสํานึกรับผิดชอบรวมกัน ทั้งผูบังคับบัญชาฝายการเมือง ผูบังคับบัญชาฝายขาราชการประจํา และผูใตบังคับบัญชา ที่ตอง
ปฏิบัติงานแกไขปญหาความเดือนรอนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี มีการสรางพันธมิตรในการปฏิบัติงานท้ัง
ภาคประชาสังคมโดยผูนําชุมชนตางๆ ทั้งภาคเอกชน บริษัท หาง รานในพ้ืนท่ี และสวนราชการระดับภูมิภาค ไดแก ที่วาการอําเภอ 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานเกษตรอําเภอ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง เพื่อประสานความรวมมือใน
การปฏิบัติงานใหตอบสนองความตองการของประชาชน อีกท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนพัฒนางานตามแนวคิด รัฐบาล
ดิจิทัล ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนใหเกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเปนที่ประทับในของ
ประชาชนมากข้ึน อันเปนไปตามการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย
เมษินทรีย (2560) ที่กลาววา การดําเนินงานภาครัฐหรือระบบราชการตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและรองรับโมเดลการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพื่อประโยชนสุขของประชาชน (Better 
governance, happier citizens) อันจะทําใหระบบราชการสามารถเปนท่ีไววางใจและเปนท่ีพึ่งของประชาชนไดอยางแทจริงนั้น 
จําเปนตองมีการปรับเปล่ียนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ทศพร ศิริสัมพันธ (2560) ที่กลาววา 
ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน การทํางานตองเปดเผยและโปรงใส โดยบุคคลภายนอกเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการได 
มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน สามารถเขามาตรวจสอบการทํางานได เปดกวางใหกลไกลภาคสวนอื่น ๆ เชน ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมเขามามีสวนรวม โอนถายภารกิจที่ภาครัฐไมควรดําเนินการเองไปใหภาคสวนอื่นดําเนินการแทน จัดการโครงสรางให
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สอดรับกับการทํางานแนวระนาบ ในลักษณะเครือขายมากกวาสายบังคับบัญชาในแนวด่ิง เช่ือม โยงการทํางานราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 

7. ขอเสนอแนะ
 7.1 ขอเสนอแนะเพือ่นําไปใช 

      7.1.1 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติงาน และรวมกันแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อใชในการพัฒนาแบบแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานเทศบาลใหดีขึ้น 
      7.1.2 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานท้ังภายในสํานักงาน
และในระดับพื้นที่ของกลุมเครือขายประชารัฐ (สํานักงานเทศบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หนวยราชการท่ีเกี่ยวของ) 
      7.1.3 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมประกวดแขงขันนวัตกรรมการบริหารจัดการภายในสํานักงานเทศบาล เพื่อยกระดับ
การบริหารจัดการใหสูงขึ้น พรอมท้ังมีรางวัลสําหรับผูชนะเลิศเปนการจูงใจ      
      7.1.4  ควรสงเสริมใหบุคลากรของสํานักงานเทศบาล มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล และ
ระดับหนวยงาน โดยตองสามารถเชื่อมโยงโครงขายตางๆ ใหรวมศูนย เพื่อประสานขอมูลท่ีมีจํานวนมากใหงายตอการใชงานใน
อนาคต 

 7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
    7.1) ควรขยายประชากรและกลุมตัวอยางใหมากข้ึน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ที่มีบริบทการปฏิบัติงานใกลเคียงกัน 
    7.2) ควรเพิ่มวิธีการศึกษา โดยอาจใช การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหได
ขอมูลที่หลากหลายมากเพ่ิมขึ้น 
    7.3) ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เชน ทักษะของขาราชการ 4.0, การบริหารงาน
ทุนมนุษย หรือ วัฒนธรรมการปฏิบัติงานของขาราชการไทย เปนตน 
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บทความวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เขต7  มีวัตถุประสงค 3 ประการ ไดแก 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7  2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต7  และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ เขต7 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากประชากร จํานวน 27 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาสัมประ
สิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 1) ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เขต7 อยูในระดับมาก 2) ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เขต7  อยูในระดับมาก และ 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 
 (ระยะบรรทัด 8 จุด) 
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Abstract 
(Line spacing 14 points) 

The purpose of this study is to study Work efficiency of anti-corruption in public sector office area 7. 

There are 3 objectives: 1) to study the level of factors that affect the performance of anti-corruption in public 

sector office area 7, 2) to study the level of work efficiency of anti-corruption in public sector office area 7 

and 3) to study the factors that affect the performance was related to the work efficiency of anti-corruption in 

public sector office area 7. A questionnaire was used to collect data from 27 populations. The statistics used 

for data analysis were frequency, mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient with 

statistical significance at the level of 0.05 

The results of this study found that 1) the level of factors that affect the performance of anti-

corruption in public sector office area 7 was at a high level 2) the level of work efficiency of anti-corruption in 

public sector office area 7 at a high level and 3) the factors that affect the performance was related to the 

work efficiency of anti-corruption in public sector office area 7 with statistical significance at the level of 0.05 

and 0.001 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: efficiency, performance, anti-corruption office 
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1. บทนํา
ในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายขององคกรในปจจุบันมีปจจัยหลายประการที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้ง คน เงิน งาน และเทคโนโลยี ก็ลวนแลวแตความสําคัญเปนอยางมากในการบริหารจัดการ ซึ่ง คน 
หรือบุคลากร ถือเปนหัวใจหลักที่นํามาสูแหงความสําเร็จแกองคกร โดยท่ัวไปแลวคนที่มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน ทัศนคติ 
ความรู และทักษะ ยอมจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันไป ทุกองคกรจึงควรมุงเนนการพัฒนาหรืออบรมบุคลากร
เพื่อใหเกิดความสําเร็จกับองคกร (กนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ, 2546) 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่ผานมาของสังคมไทยเปนปญหาท่ีมีมาเปนเวลายาวนาน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นใน
ปจจุบัน ทําใหเกินความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ความโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชันเกิดข้ึน ทั้งในภาครัฐ 
เอกชนและการเมือง สาเหตุเกิดจากคนและระบบ เปนตนเหตุสําคัญของปญหาท้ังหมด และระบบ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกับ
คน ที่ไดกอความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบราชการและหนอยงานรัฐ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่
ใชชองวางจากกฎระเบียบ การบริหารจัดการไมไดขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบการพัฒนาคนลมเหลว ระบบอุปถัมภเขมแข็งกวา
ระบบคุณธรรม (สาํนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2563) ดั้งนั้น องคกรตองปฏิบัติงานตามการ
มุงผลสัมฤทธ์ิการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ความเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริหารที่เปนเลิศ การทํางานเปนทีม  
(สิรินภา ทาระนัด, 2561) จากการศึกษา ในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 แลวทําใหผู วิจัยสนใจ
ศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ สํานักงานปองกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 เนื่องจาก
ไดรับการรองเรียนจากประชาชนเปนจํานวนมากในเรื่องการทุจริตคอรรัปชันภายในองคกรภาครัฐ จึงอยากทราบถึงผลงานที่มี
ประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ และมีความยุติธรรมตอประชาชนในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ เขต7 
 2.2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ 

เขต7 
 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ เขต7 

3. แนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน

ของ อัครวัฒน นิธิจิรงค (2559) และใชแนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กิติยา ฐิติคุณรัตน (2556) ดังนี ้
ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 

1) ดานนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน
2) ดานการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา
3) ดานทักษะความรูความเขาใจ ระบบงาน

และความรูความสามารถ
4) ดานกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ
5) ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน
6) ดานการฝกอบรมและการพัฒนา
7) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
8) ดานการสนับสนุนของผูบังคับบญัชา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกนัและ
ปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ เขต7 

1) ดานลักษณะงาน
2) ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
3) ดานความถูกตองในการปฏิบัติงาน
4) ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
5) ดานความมีมนุษยสัมพันธ
6) ดานความสําเร็จตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง      
       4.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรท่ีอยูภายในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 
จํานวนทั้งสิ้น 27 คน 
       4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ใชบุคลากรทั้งหมดภายในสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เขต7 ทั้งหมด 27 ตัวอยาง 

 4.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
      4.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงาน และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  4.2.2 การหาคาความเช่ือมั่น โดยผูศึกษาจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อม่ันเปนรายขอ และใชวิธีการ
ห าค วามสอดคล อ งภ าย ใน  ( Internal Consistency Method) ใช สู ต ร  Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient และหาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธีการของ  Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป , 2543) โดยมีการปรับปรุง
แบบสอบถามสําหรับคําถามขอที่มีคา Item Total Correlation ต่ําเรียบรอยแลว ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดแบบสอบถาม
รวมสัมประสิทธิ์อัลฟา = .920 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดไปติดตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7  เพื่อขอความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 27 ตัวอยาง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามระหวาง 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาทั้งหมดมา
วิเคราะห และประมวลผลโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหาคาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธของเพียรสัน โดยผูศึกษาไดกําหนดระดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ (ชูศร ีวงรัตนะ, 2550) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.71 – 1.00 หมายถึง ตัวตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันมาก  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.31 – 0.70 หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันปานกลาง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.00 – 0.30 หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันนอย  
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีกําหนดไวที่ระดับ 0.5 

5. ผลการวิจัย
5.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน โดยผลการวิจัยจากการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง

ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต7 จําแนกรายดาน    

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน μ σ ระดับ ลําดับ 
1) ดานนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน 4.11 .581 มาก 8 
2) ดานการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา 4.19 .511 มาก 5 
3) ดานทักษะ ความรู ระบบงานและความสามารถ 4.26 .648 มาก 3 
4) ดานกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ 4.34 .587 มาก 1 
5) ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน 4.18 .575 มาก 6 
6) ดานการฝกอบรมพัฒนา 4.17 .580 มาก 7 
7) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.30 .638 มาก 2 
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8) ดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา 4.20 .458 มาก 4 
เฉล่ีย 4.22 .578 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบวาบุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ดานทักษะ ความรู ระบบงานและ ความสามารถ อยูในระดับมาก ดานการ
สนับสนุนของผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก และดานการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก และดานความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน อยูในระดับมาก และดานการฝกอบรมพัฒนา อยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดาน
นโยบายการบริหารงาน การวางแผน อยูในระดับมาก  
    5.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยผลการวิจัยจากการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผล
การวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขต7 จําแนกรายดาน    

ประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน μ σ ระดับ ลําดับ 
1) ดานลักษณะงาน 4.19 .553 มาก 5 
2) ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 4.25 .556 มาก 4 
3) ดานความถูกตองในการปฏิบัติงาน 4.32 .596 มาก 2 
4) ดานความสามารถในกาปฏิบัติงาน 4.28 .555 มาก 3 
5) ดานความมีมนุษยสัมพันธ 4.35 .579 มาก 1 
6) ดานความสําเร็จตรงตอเวลาในการปฏิบัติงาน 4.16 .535 มาก 6 

เฉล่ีย 4.26 .565 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวาบุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานความมีมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานความถูก
ตองในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ดานความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อยู
ในระดับมาก ดานลักษณะงาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ และดานความสําเร็จตรงตอเวลาใน
การปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  

5.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหหา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 8 ตัวแปร กับตัวแปรตามโดยรวม ซึ่งปรากฏผลตาม
ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ R P ระดับของความสัมพันธ 
1) ดานนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน .575 .113 นอย 
2) ดานการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชา .575 .113 นอย 
3) ดานทักษะ ความรู ระบบงานและความสามารถ .971 .007 นอย 
4) ดานกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ .024 .434* ปานกลาง 
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5) ดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน .000 .661** ปานกลาง 
6) ดานการฝกอบรมพัฒนา .792 .053 นอย 
7) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน .155 .281 นอย 
8) ดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา .971 .007 นอย 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05
  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 

5.3.1 ตัวแปรดานกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 
อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา หากบุคลากรมีการปฏิบัติงานตามหลักของกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติสูง 
จะทําใหประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 สูงข้ึนไปดวย 

5.3.2 ตัวแปรดานความสัมพันธระหวางผูรวมงาน พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 
อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา หากบุคลากรมีความสัมพันธระหวางผูรวมงานสูง จะทําใหประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 สูงขึ้นไปดวย 

5.3.3 สวนตัวแปรที่เหลืออีก 6 ตัวแปร ไดแก ดานนโยบาย การบริหารงาน การวางแผน ดานการมอบหมายงานของ
ผูบังคับบัญชา ดานทักษะ ความรู ระบบงานและความสามารถ ดานการฝกอบรมพัฒนา ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และ
ดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เขต7 

6. สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 สรุปผลการวิจัย
    บุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
    บุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

         ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 

    6.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
          ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 สวน
ใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก โดยบริบทของภารกิจหลักของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ทําใหบุคลากรของสํานักงานมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอยางเครงครัด มีการ
ทบทวนความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระบบงาน ผูบังคับบัญชามีความใสใจและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของแต
ละบุคคลอยูเสมอ รวมถึงการกระจายงานในหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจใหกับบุคลากรไดมีอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันถวงที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดารัตน แกวกาญจนารัตน (2542) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการดําเนินงานการบริหารเพ่ือคุณภาพทั้งองคกรของเจาหนาทีในโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งหาก พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การที่ผูบังคับบัญชา
กําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางปฏิบัติงานเอาไว เพื่อเปนแนวทางของการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 
    6.3 ประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 
          ประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรของสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 สวนใหญมี
ความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ถือเปนหนวยงานดานการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1946 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตรวจสอบท่ีสําคัญของประเทศ จึงใหความสําคัญกับความละเอียดรอบคอบและถูกตองของงานเปนอันมาก บุคลากรจึงมักตรวจ
ตราใหงานเปนไปตามที่วางไวอยางถูกตองชัดเจนและผลงานออกมาถูกตองตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  และดวยภารกิจการ
ตรวจสอบท่ีมีจํานวนมากจึงมีการแผนการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขันติรักษ ตันตเิฉลิม (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในดานการปฏิบัติงานบรรเทาสา
ธารณภัยของขาราชการสํานักโยธาธิการ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี จอมคําสิงห (2559) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการ
เจาหนาที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยพนักงานมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับ
มาก 

6.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 
          ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 เนื่องจาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7 มีการสราง
วัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบาย แผนงาน ที่วางไวใหไดโดยแสวงหาวิธีการที่ถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบทางราชการ เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหเกิดขึ้น แมวางานดานการตรวจสอบจะมีภาระงานที่มากลวนแตก็ยังไดรับการดูแล
อยางใกลชิดจากผูบังคับบัญชา มีการสนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองจนสามารถเจริญเติบโตในหนาที่ราชการได ทําให
เกิดแรงผลัดดันในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2543: 77)  ที่ไดกลาววา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตองเร่ิมจากการสรางความสัมพันธในแงบวกกับสิ่งท่ีทุมเทใหกับงาน ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางาน
นั้น มองจากแงมุมของการทํางานแตละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีใหกับงาน และสอดคลองกับแนวคิดของ นพพงษ 
บุญจิตราดุลย (2529) ที่ไดกลาววา การปฏิบัติงานจําเปนตองมีทั้งศาสตรและศิลป ศาสตร คือ การศึกษาหาความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ทักษะ เทคนิควิธีทํางานตาง ๆ ศิลป คือ การที่จะนําเอาความรู หลักการและทฤษฎีมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับคน 
สถานการณ และสิ่งแวดลอมตลอดจนขอบเขตจํากัดของทรัพยากรให เปนไปตามบทบาทหนาที่ รับผิดชอบของตําแหนงตาง ๆ ที่
กําหนดขึ้นในหนวยงาน 

7. ขอเสนอแนะ
 7.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

      7.1.1 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับขอกฎหมายที่มีการประกาศใชใหมหรือคําพิพากษาของศาล
ปกครองที่เปนประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ 
      7.1.2 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริตในภาครัฐ เพื่อเปนชองทางในการแสวงหา
ขอมูลขาวสารการทุจริต โดยอาจใชเทคโนโลยดีิจิทัลในการเชื่อมโยงขอมูล 
      7.1.3 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธของบุคลากรในสํานักงาน เพื่อใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันได แมในสภาวะที่มีความกดดันสูง 

 7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
    7.1) ควรขยายประชากรและกลุมตัวอยางใหมากข้ึน ไดแก สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในเขต
พื้นที่ซึ่งอยูในภูมิภาคเดียวกัน 
    7.2) ควรเพิ่มวิธีการศึกษา โดยอาจใช การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหได
ขอมูลที่หลากหลายมากเพิ่มขึ้น 
    7.3) ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน เชน การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปฏิบัติงาน, ทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษที่ 21, องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง เปนตน 
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Abstract 
(Line spacing 14 points) 

The purpose of this study is to study High performance organization development of permanent 

secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province. There are 3 objectives:                

1) to study the level of core competency for local government officials of permanent secretary office, Nakhon

Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province 2) to study the level of High performance 

organization development of permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon 

Pathom province and 3) to study the core competency for local government officials was related to the High 

performance organization development of permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality 

office, Nakhon Pathom province.  A questionnaire was used to collect data from 153 populations. The 

statistics used for data analysis were frequency, mean, standard deviation and Pearson's correlation 

coefficient with statistical significance at the level of 0.05 

The results of this study found that 1) the level of core competency for local government officials of 

permanent secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province was at a high 

level 2) the level of High performance organization development of permanent secretary office, Nakhon 

Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province at a high level and 3) the core competency for 

local government officials was related to the High performance organization development of permanent 

secretary office, Nakhon Pathom city municipality office, Nakhon Pathom province with statistical significance 

at the level of 0.05, 0.001. 
(Line spacing 8 points) 

Keywords: municipality, organization development, performance 
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1. บทนํา
ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วของสถานการณปจจุบันเปนสิ่งที่ตองพบเจอไมวาจะระดับบุคคลระดับกลุม หรือ

ระดับองคกร การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วกับความซับซอนของเศรษฐกิจเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
อยางตอเนื่องและสงผลกระทบกับการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกองคการจึงทําใหขอมูลตางๆ สารสนเทศ และความรู
กระจายไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็วจนไรขอจํากัดทางดานเวลา ระยะทาง และสถานท่ีซึ่งเต็มไปดวยความคิดสรางสรรค และ
นวัตกรรมตางๆอยางมากมายจึงทําใหเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรตลอดจนพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

ในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาการตางๆ และมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปฏิบัติงานอยู
อยางสม่ําเสมอจึงจําเปนตองมีการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร และพัฒนาองคกร การพัฒนาและฝกอบรมทรัพยากร
มนุษย คือกระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึ้นท้ังในปจจุบันและอนาคตดังน้ันการพัฒนาบุคลากร
ถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีผลอยางมากตอความสําเร็จ
ขององคกรสมัยใหมซึ่งมีแนวโนมในการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสูง และมีแนวโนมที่จะเปนองคการขนาดใหญ การดําเนินการ
พัฒนาองคกรของทางปฏิบัตินั้นควรจะเริ่มตั้งแตเมื่อพนักงานเหลาน้ันเร่ิมเข ามาปฏิบัติงานโดยการปฐมนิเทศ และจะตอง
ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ยังปฏิบัติงานอยูภายในองคกร ซ่ึงสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน มีดังนี้ 
คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ความเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการเปน เลิศ และการ
ทํางานเปนทีม (คูมือการกําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน : คูมือสมรรถนะหลัก , 2561: 2) ในสวนของปจจัยที่มีผล
ตอการพัฒนาองคการนั้นมีดังตอไปนี้ การนําองคการ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย การใหความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหและการจัดการความรู (เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล , 2559: 36) 
ซึ่งในการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงนั้นทางองคกรจะตองเปนองคกรท่ีใชความเชื่อใจในการปฏิบัติงาน เปนองคกรที่
มุงผลิตองคความรู เปนองคกรที่ใหความสําคัญตอสิ่งตางๆภายนอกองคกร เปนองคกรท่ีมีโครงสรางและกระบวนการทํางานท่ี 
สอดคลองกันสามารถเขาใจและปฏิบัติได เปนองคกรท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศนที่มองเห็นภาพได เปนองคกรท่ีมีผูนําท่ีดี เปนองคกรที่
ทํางานเปนทีม และสุดทายคือ เปนองคกรที่สามารถจูงใจเพ่ือใหทุกคนใหความสําคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตรได (Miller, 2002; 
Buytendijk, 2006 อางใน ปณฑารีย ฟองแพร, 2559: 5) ดังน้ัน ผูวิจัยไดเห็นวาการท่ีจะพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จนั้น ขึ้นอยูกับบุคลาการภายในองคกร การบริหารบุคลากรภายในองคกร ความรูความเขาใจใน
องคกรและระบบงานตางๆ เปนตน จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
การพัฒนาองคกรของเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
      2.1 เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
      2.2 เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
      2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางาน
สูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

3. แนวคดิในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูศึกษาไดใชแนวคิด ทฤษฎี สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวน

ทองถิ่น ตามคูมือการกําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น (2561) และแนวคิดการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการ
ทํางานสูงของ Miller (2002) และ Buytendijk (2006) ดังนี้ 
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ตวัแปรตน ตัวแปรตาม 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง      
       4.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรท่ีอยูภายในสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จํานวนทั้งสิ้น 153 คน 
       4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีใชบุคลากรทั้งหมดภายในสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ทั้งหมด 153 ตัวอยาง 

 4.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
      4.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะหลัก
สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง 

  4.2.2 การหาคาความเชื่อมั่น โดยผูวิจัยจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นเปนรายขอ และใชวิธีการ
ห าค วามสอดคล อ งภ าย ใน  ( Internal Consistency Method) ใช สู ต ร  Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient และหาคาความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธีการของ Cronbach (บุญเรียง ขจรศิลป , 2543) โดยมีการปรับปรุง
แบบสอบถามสําหรับคําถามขอที่มีคา Item Total Correlation ต่ําเรียบรอยแลว ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดแบบสอบถาม
รวมสัมประสิทธิ์อัลฟา = .929 

 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดไปติดตอเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม  เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 153 ตัวอยาง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ระหวาง 1 กุมภาพันธ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 4.4 การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ีไดกลับคืนมาทั้งหมดมา
วิเคราะห และประมวลผลโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหาคาความถ่ี คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธของเพียรสัน โดยผูศึกษาไดกําหนดระดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ (ชูศรี วงรัตนะ, 2550) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.71 – 1.00 หมายถึง ตัวตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันมาก  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.31 – 0.70 หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันปานกลาง 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.00 – 0.30 หมายถึง ตัวแปรตนและตัวแปรตามมีความสัมพันธกันนอย  
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีกําหนดไวที่ระดับ 0.5 

สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 

1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การยึดมั่นในความถูกตองและ

จริยธรรม
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
4) การบริการเปนเลิศ
5) การทํางานเปนทีม

การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

1) ดานเปนองคกรที่ใชความเชื่อใจ
2) ดานเปนองคกรที่มุงผลิตองคความรู
3) ดานเปนองคกรที่ใหความสําคัญตอภายนอก
4) ดานเปนองคกรท่ีมีโครงสรางและกระบวนการทํางานท่ี

สอดคลองกันสามารถเขาใจและปฏิบัติได
5) ดานเปนองคกรที่มีการกําหนดวิสัยทัศนที่มองเห็นภาพได
6) ดานเปนองคกรที่มีผูนําที่ดี ดานเปนองคกรที่ทํางานเปนทีม
7) ดานเปนองคกรที่สามารถจูงใจเพื่อใหทุกคนใหความสําคัญ

และปฏิบัติตามยุทธศาสตรได
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5. ผลการวิจัย
      5.1 สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน โดยผลการวิจัยจากการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จําแนกรายดาน    

สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น μ σ ระดับ ลําดับ 
1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 4.65 .514 มาก 1 

2) ดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 4.61 .519 มาก 3 

3) ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน 4.60 .523 มาก 4 

4) ดานการบริการเปนเลิศ 4.59 .496 มาก 5 

5) ดานการทํางานเปนทีม 4.62 .525 มาก 2 

เฉล่ีย 4.61 .516 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูภายในสํานักปลัดเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักสําหรับ
ขาราชการสวนทองถิ่นของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก ดานการ
ยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม อยูในระดับมาก ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน อยูในระดับมาก ตามลําดับ และดาน
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  ดานการบริการเปนเลิศ อยูในระดับมาก  
   5.2 การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง โดยผลการวิจัยจากการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
นครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จําแนกรายดาน    

การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง μ σ ระดับ ลําดับ 
1) ดานเปนองคกรที่ใชความเชื่อใจ 4.41 .624 มาก 3 

2) ดานเปนองคกรที่มุงผลิตองคความรู 4.35 .653 มาก 7 

3) ดานเปนองคกรที่ใหความสําคัญตอภายนอก 4.33 .691 มาก 8 

4) ดานเปนองคกรที่มีโครงสรางและกระบวนการทํางานที่
สอดคลองกัน 

4.37 .681 มาก 
6 

5) ดานเปนองคกรที่มีการกําหนดวิสัยทัศนที่มองเห็นภาพได 4.43 .618 มาก 2 

6) ดานเปนองคกรที่มีผูนําที่ดี 4.40 .637 มาก 4 

7) ดานเปนองคกรที่ทํางานเปนทีม 4.39 .627 มาก 5 
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8) ดานเปนองคกรที่สามารถจูงใจเพื่อใหทุกคนใหความสําคัญ
และปฏิบัติตามยุทธศาสตรได 4.44 .622 มาก 1 

เฉล่ีย 4.39 .645 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักปลัดเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรใหมี
ศักยภาพการทํางานสูงที่สงผลตอการพัฒนาองคกรของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก         
และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานเปนองคกรที่สามารถจูงใจเพ่ือใหทุกคนใหความสําคัญและปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตรได อยูในระดับมาก และดานเปนองคกรท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศนที่มองเห็นภาพได อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ดานเปนองคกรที่ใชความเชื่อใจ อยูในระดับมาก ดานเปนองคกรท่ีมีผูนําที่ดี อยูในระดับมาก ดานเปนองคกรที่ทํางานเปนทีม อยูใน
ระดับมาก ดานเปนองคกรที่มีโครงสรางและกระบวนการทํางานที่สอดคลองกัน อยูในระดับมาก ดานเปนองคกรท่ีมุงผลิตองค
ความรู อยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานเปนองคกรที่ใหความสําคัญตอภายนอก อยูในระดับมาก  
    5.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง โดยการวิเคราะหหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร กับตัวแปรตามโดยรวม ซึ่งปรากฏผลตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยรวม 

ตัวแปรอิสระ R P ระดับของ
ความสัมพันธ 

ลําดับ 

1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ .000 .474** ปานกลาง 2 
2) ดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม .000 .387** ปานกลาง 4 
3) ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน .000 .439** ปานกลาง 3 
4) ดานการบริการเปนเลิศ .003 .242* นอย 5 
5) ดานการทํางานเปนทีม .000 .585** ปานกลาง 1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

จากตารางที่ 3 พบวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001  
 5.3.1 ตัวแปรดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางาน
สูง อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซ่ึงหมายความวา เมื่อบุคลากรมีสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์สูง จะทําใหการพัฒนาองคกร
ใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม สูงข้ึนไปดวย 
 5.3.2 ตัวแปรดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรให
มีศักยภาพการทํางานสูง อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา เม่ือบุคลากรมีสมรรถนะดานการยึดม่ันในความ
ถูกตองและจริยธรรมสูง จะทําใหการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม สูงขึ้นไปดวย 
 5.3.3 ตัวแปรดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมี
ศักยภาพการทํางานสูง อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา เม่ือบุคลากรมีสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงานสูง จะทําใหการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
สูงขึ้นไปดวย 
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 5.3.4 ตัวแปรดานการบริการเปนเลิศ พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางาน
สูง อยูในระดับนอย ในทางบวก ซึ่งหมายความวา เมื่อบุคลากรมีสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศสูง จะทําใหการพัฒนาองคกรให
มีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม สูงข้ึนไปดวย 
 5.3.5 ตัวแปรดานการทํางานเปนทีม พบวา ตัวแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางาน
สูง อยูในระดับปานกลาง ในทางบวก ซึ่งหมายความวา เมื่อบุคลากรมีสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม สูง จะทําใหการพัฒนา
องคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม สูงข้ึนไปดวย 

6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 สรุปผลการวิจัย

     บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักปลัดเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นของ 
เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
     บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูภายในสํานักปลัดเทศบาล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงท่ี 
สงผลตอการพัฒนาองคกรของเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก         
     ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูงของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม 
จงัหวัดนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.001 
    6.2 สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
         สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น พบวา บุคลากรของสํานักปลัดเทศบาล สวนใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เนื่องจาก สํานักปลัดเทศบาลมีแผนงานการปรับปรุงพัฒนางานและกระบวนการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้นอยูเสมอ  
บุคลากรในสํานักงานมีการประพฤติปฏิบัติงานถูกตองเหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม มีการประยุกตใช
เทคโนโลยีสมัยใหมกับกระบวนการทํางาน ทั้งยังมีความกระตือรือรนตอการใหบริการประชาชน ยิ้มแยมแจมใส และรวมแรงรวมใจ
กันในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของทีม เพื่อใหหนวยงานบรรลุเปาหมายรวมกันไดอยางดีที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ฐิติพงษ ตรีศร (2547) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบูรณ เขต3 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบูรณ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาในแตละดาน อยูใน
ระดับมากทุกดาน  
    6.3 การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง 
          การพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง พบวา บุคลากรของสํานักปลัดเทศบาล สวนใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยู
ในระดับมาก เน่ืองจาก ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตน ปฏิบัติงานใหเปนแบบอยางที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนางาน และสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานมีโอกาสไดพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในสายงานอาชีพอยูเสมอ 
รวมทั้งสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครปฐม ยังมีการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการงานใหเปนไปดวยความสะดวก 
รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมงานที่ตองใหบริการประชาชน มีการจัดการประชุมชี้แจงและรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนของหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักรูในทิศทางขององคกร และรวมกันปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณฑารีย ฟองแพร (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางาน
สูง : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง:กรณีศึกษาธนาคาร
ยูโอบี พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับแรกอยูในระดับ
มากท่ีสุด และทุกขอที่เหลืออยู  ในระดับมากโดยขอที่มีคาเฉล่ียสูง 3 อันดับแรก ไดแกขอ 4 แสดงผลประกอบการอยางเปดเผย
เพื่อใหบุคลากรสามารถพิจารณาผลตอบแทนท่ีควรได ขอ 3 บุคลากรในองคกรมีความความสัมพันธอันดีทั้งผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงาน และขอ 2 มีการสื่อสารกันภายในองคกรอยางตรงไปตรงมาและไมมีเรื่องปดบัง ตามลําดับ 
 6.4 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง 
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          ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา สมรรถนะสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน มีความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการ
ทํางานสูง เนื่องจาก บุคลากรของสํานักปลัดเทศบาล มุงปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนและนโยบายของเทศบาลในการบริการสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ยึดถือประโยชนของประชาชนและองคกรเปนสําคัญ ปฏิบัติงานดวยความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
และหลักศีลธรรม รวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงาน มีการประสานการดําเนินงานรวมกันกับหนวยราชการอ่ืนๆ ผูบังคับบัญชามีการ
กระจายหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบอํานาจการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชา ทําใหสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และปญหาความเดือนรอนของประชาชนไดอยางรวมเร็ว เปนองคกรท่ีมีความยืดหยุนสูง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งยังมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานเปนองคกรท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ De Waal (2007, อางใน วิเชียร วิทยอุดม , 2552: 67) ไดกลาวไววา องคการสมรรถนะสูง เปนองคการท่ีมี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม และมีความสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็วโดยใหความสําคัญ
กับการดําเนินงานในระยะยาวในลักษณะบูรณาการโครงสรางในการจัดการใหมีความสอดคลองโดยการปรับปรุง และพัฒนาขีด
ความสามารถหลักขององคการอยางตอเนื่อง และใหความสําคัญกับคนในองคการเย่ียงสินทรัพยอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิด
ของ Brokaw and Mullins (2006, อางใน วิเชียร วิทยอุดม, 2552: 71) ไดกลาวไววา องคการสมรรถนะสูงในภาครัฐเปนองคการ
ที่สามารถผลักดันองคการไปสูภารกิจ และวิสัยทัศน ที่กําหนด ซึ่งสะทอนความสามารถจัดการ การเปลี่ยนแปลงสรางพลัง และ
เสริมสรางความตองการไปสูจุดหมายปลายทางใหมๆ โดยวิสัยทัศนที่มีความตอเน่ืองในการสราง และยกระดับความคาดหวัง 
องคการสมรรถนะสูงควรเนนผลลัพธมากกวากิจกรรม สอดคลองกับแนวคิดของ นิสดารก เวชยานนท (2551: 52, อางใน เพ็ญศรี 
ลี้สุวรรณกุล, 2559: 10) ที่ไดกลาววา องคการสมรรถนะสูงเปนองคการท่ีมีพนักงานมีความรูความสามารถ และความผูกพันอยาง
เหนียวแนนมั่นคง องคการสมรรถนะสูงนี้จะสามารถปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดีสามารถจัดการการ
ปรับเปลี่ยนทั้งโครงสราง และรูปแบบการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลงานท่ีสูงดวย  และสอดคลองกับแนวคิดของ 
Jupp and Mark P. Younger (2004 อางใจ เพ็ญศิริ ฤทธิกรณ (2559) ไดอธิบายถึงคุณลักษณะขององคกรที่มีศักยภาพการ
ทํางานสูง ไดแก มุงเนนที่ผลลัพธ และการนําเสนอคุณคาอยางเนื่อง มีประสิทธิภาพสูง นึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 
และพรอมจะเปล่ียนความคิดไปสูการปฏิบัติ มุงเนนในส่ิงที่ตนเองมีความสามารถ หรือโดดเดนในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหา
ผูอื่นใหมาทําในกิจกรรมที่ไมใชกิจกรรมหลัก เปนองคกรท่ีมีความยืดหยุนสูง ใหความสําคัญตอการเติบโต และพัฒนาของบุคลากร 
และมีผูนําที่มีความมุงมั่น และกลาหาญ 

7. ขอเสนอแนะ
 7.1 ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 

      7.1.1 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบังคับบัญชาระดับตนที่ไดรับตําแหนงหนาที่ใหม 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในฐานะผูบังคับบัญชาไดอยางเต็มศักยภาพ รวมถึงมีการวางแผนการสืบทอดตําแหนงของแตละ
หนวยงาน เพื่อไมใหมีการขาดตอนในการบริหารจัดการงานของหนวยงาน 
      7.1.2 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการภายในฝายงานหรือระหวางฝายงาน 
      7.1.3 ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมอบรม ศึกษา พัฒนา องคความรูสมัยใหมที่จําเปนในการบริหารจัดการงานในยุค
ปจจุบัน และมีกลไลในการถายทอดองคความรูสูบุคลากรคนอื่นๆ ในเทศบาล 

 7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป 
    7.1) ควรขยายประชากรและกลุมตัวอยางใหมากข้ึน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอ่ืนที่มีเทศบาลนครตั้งอยู 
หรือเทศบาลขนาดใหญที่มีบริบทการปฏิบัติงานใกลเคียงกัน 
    7.2) ควรเพิ่มวิธีการศึกษา โดยอาจใช การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณเชิงลึก ควบคูไปกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหได
ขอมูลที่หลากหลายมากเพิ่มขึ้น 
    7.3) ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพการทํางานสูง เชน ธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน หรือ วัฒนธรรมองคกรสูความเปนเลิศ เปนตน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล 2) ปจจัยที่
สงผลตอความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนประชาชนท่ีอยูในเขตการ
ปกครองของเทศบาลตำบลนครชัยศรี จำนวน 400 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนกระจายตามรายชุมชน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาพิสัย (R) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test 
คาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) F-test  

ผลการศึกษาพบวา 
1. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก  โดยดาน

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลและดานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล อยูในระดับมาก สวนดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาล อยูในระดับนอย 

2. ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู
ขอมูลขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไมแตกตางกัน 

3. ประชาชนท่ีมี เพศ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมแตกตาง
กัน 

4. ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูล
ขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลนครชัยศรีไมแตกตางกัน 

5. ประชาชนที่มี อาชีพ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะ
การบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีแตกตางกัน 

6. ประชาชนท่ีม ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู
ขอมูลขาวสารตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานเทศบาลไมแตกตางกัน 

7. ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร
ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการบริหารงาน
เทศบาลไมแตกตางกัน 

8. ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาลแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความรูความเขาใจของประชาชน,การบรหิารงานเทศบาล 
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Abstract 

The purposes of this research were to study: 1) the people's cognition to municipal administration 

2) the factors affecting the people's cognition to municipal administration. The research samples was 400

people who live in Nakhon Chai Si Subdistrict Municipality, derived by proportional stratified random 

sampling as distributed by community zone. The questionnaire was used as a research tool. The researcher 

was used a quantitative method and a computer program for data analysis. The statistics was used in 

frequency, percentage, range ( R) , standard deviation (S.D.), the t-test statistic and one-way analysis of 

variance. F-test. The study was found that 

1. Overall, level of people’s cognition to municipal administration were mostly at the high level.

Management style and administration participation in municipal administration were in high level. The 

municipal legal was in low level. 

2. The people with difference in age, education level, occupation, income, social status, period of

residence in the community zone, perception of information, had no difference people’s cognition to 

municipal administration. 

3. The people with difference in sex, had difference people’s cognition to municipal administration.

4. The people with difference in sex, age, education level, income, social status, period of residence

in the community zone, perception of information, had no difference people’s cognition to management 

style of municipality. 

5. The people with difference in occupation, had difference people’s cognition to management

style of municipality. 

6. The people with difference in sex, age, education level, occupation, income, social status, period

of residence in the community zone, perception of information, had no difference people’s cognition to 

people participation of municipality. 

7. The people with difference in sex, age, occupation, income, social status, period of residence in

the community zone, perception of information, had no difference people’s cognition to the legal of 

municipality. 

8. The people with difference in education level, had no difference people’s cognition to the legal

of municipality. 

Keywords: People’s cognition, Municipal administration 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1959 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 

1. บทนำ
ความรูความเขาใจของประชาชน เปนหัวใจสำคัญที่จะทำใหการบริการประชาชนของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหบริการของรัฐ ทำใหหนวยงานของรัฐประสบปญหาเปนอยางยิ่ง ความรูถือเปน
สิ่งที่สำคัญมีคุณคาที่ไมมีขีดจำกัดยิ่งองคกรมีความรูมากเทาไรก็ยิ่ง สามารถใหประชาชนเรียนรูในสิ่งใหมๆ ไดมากขึ้นเทานั้น
เมื่อประชาชนเรียนรูไดมากข้ึนก็สรางความรูใหมไดมากข้ึน อีกทั้งความรูจะนำไปสู “ความเขาใจ” ความเขาใจซึ่งเปนขั้นตอนท่ี
สำคัญของการสื่อความหมายแกประชาชน โดยอาศัยความสามารถและทักษะทางสมอง ที่จะทำใหประชาชนไดความรูความ
เขาใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูจะนำไปสูความเขาใจของประชาชนเอง(วีณา พึงวิวัฒนนิกุล,ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการ
รับรู,2549) 

เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ตั้งอยูในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันและระงับโรคติดตอ ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง ใหราษฎร
ไดรับการศึกษาอบรม สงเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
และวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีจำนวนพนักงาน
ทั้งหมด 73 คน ปจจุบันปญหาที่พบเกี่ยวกับประชาชนที่มาขอรับบริการสวนมาก ประชาชนไมมีความรูความเขาใจในการ
บริหารงานของเทศบาล ไดแก ระเบียบขั้นตอนที่ยุงยากและซับซอน ปญหาประชาชนที่นำเอกสารที่ใชในการติดตอราชการ
บางกรณีที่ตองใชตนฉบับมิใชสำเนาทำใหเกิดความยุงยากในการใหบริการจึง ทำใหประชาชนตองรอการใชบริการเปน
เวลานานและประชาชนไมไดรับความสะดวก ปญหาเหลานี้ทำใหประชาชนท่ีมาใชบริการเกิดทัศนคติที่ไมดีตอเจาหนาที่ในการ
ใหบริหารงานของเทศบาล(สัมภาษณ,นักพัฒนาชุมชน,เทศบาลตำบลนครชัยศรี,เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564) 

จากความสำคัญปญหาขางตนทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษา เรื่อง ความรูความเขาใจของประชาชนตอ
การบริหารงานเทศบาลของเทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. วตัถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศกึษาความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล
2. เพือ่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดทำการทบทวนแนวคิดทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูความเขาใจนำมากำหนดเปนตัว

แปรที่ใชในการวิจัย ดังนี ้
1. ตัวแปรความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล ไดแก
    1.1 ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ไดมาจากการทบทวนเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี (ขอมูลภารกิจและหนาที่ของเทศบาล ,เอกสารอัดสำเนา,2564,หนา 30) 
ประกอบดวย ลักษณะการบริหารงานของเทศบาล โครงสรางการบริหารของเทศบาล สภาเทศบาลและคณะผูบริหาร หนาที่
ของฝายนิติบัญญัติ หนาท่ีของผูบริหารทองถิ่น  

   1.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของ อรทัย กกผล 
(2552,คูคิดคูมือการมีสวนรวมของประชาชนสำหรับผูบริหารทองถิ่น ,หนา 17-18),เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (2550,การมีสวน
รวมของประชาชนตอการดำเนินนโยบายของรัฐบาลดานการบริการจัดหางาน,หนา 1),เมตตา สินยบุตร (2548,การมีสวนรวม
ของประชาชนในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชน(SML),หนา 7),มาลี เบ็ญจะมโน (2546,การมีสวน
รวมของประชาชนในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล,,หนา 27),กนกวรรณ หยกอำนวยชัย (2554,การมีสวนรวม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น,หนา 8),เจริญ ภัสระ (อางถึงใน วารุณี ชาคำรุณ,การมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดเวทีประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาแหว ,2551,หนา 9),สถาบันพระปกเกลา (2548,การมีสวน
รวมของประชาชน,หนา 2),ยุทธพงศ นิคม (2550,การมีสวนรวมของประชาชนตำบลทรายขาวในการจัดทำแผนพัฒนาสาม
ป,หนา 10),อรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ (2550,การมีสวนรวมของประชาชน,หนา 19),ประสิทธิ์ สินธุอุทัย (2550,การมีสวน
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รวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตำบลมะกรูด ,หนา 17),ชนิกา ฟนลอม (2550,การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตำบลแมแจม ,หนา 24),สมยศ นาวีการ (2537,การ
ติดตอสื่อสารขององคการ,หนา 18 ), สมบูรณ นันทวงศ (อางถึงใน อดิสรณ ขัดสีใส,การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่นในอำเภอเชียงดาว,2551,หนา 7),จิรวรรณ อินทรียสังวร (2552,การมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตำบลโปงแพร,หนา 23),สัมพันธ ใจกวาง (2554,การมีสวนรวมของผูนำชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลปลอง ,หนา 11),ณัฏยาณี บุญทองคำ (2555,การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล,หนา 48) ประกอบดวย การมีสวนรวมในการเลือกตั้งและถอดถอนผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกทองถิ่น การมีสวนรวมในการเสนอขอบัญญัติทองถิ่นได การมีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาล การมีสวนรวมใน
การออกเสียงประชามติ การมสีวนรวมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น  การมีสวนรวม
ในการตรวจสอบอำนาจรัฐในระดับทองถิ่น การมีสวนรวมในผลประโยชน 

    1.3 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาล ไดมาจากการทบทวน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่14 พ.ศ.2562,ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548,พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546,รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. ตัวแปรปจจยัท่ีสงผลตอความรูความเขาใจ ไดจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผานมาของ นฤชา สำราญทรัพย (2533,

บทคัดยอ),ยุทธนา ทรัพยสมบูรณ (2538, บทคัดยอ),ปยะวดี ทองบุ (2551,บทคัดยอ),นรา ศรีวงษา และ จีรวัฒน เจริญสุข 

(2557,บทคัดยอ),จำเนียร จันทรผลึก (2557,บทคัดยอ),สุชญา สมัครการ (2550,บทคัดยอ) ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร 
4. กรอบแนวคิดในการศึกษา

 ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
      5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี จำนวน 

8,219 คน (สำนักงานอำเภอนครชัยศรี,รายงานสถิติประชากรและบานเรือน,2564) 
      5.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวนกระจายตามรายชุมชน และกำหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (นิภาพรรณ เจนสันติกุล,วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร,2554,หนา 64) กำหนด
ระดับคาความเชื่อมั่น 95% ไดจำนวนกลุมตัวอยางเปนประชาชนที่พักอาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี จำนวน 400 

คน 

ปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจ 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

- รายได 
- ตำแหนงทางสังคม 

- ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน      
- การรับรูขอมูลขาวสาร 

ความรูความเขาใจของประชาชนตอ 

การบริหารงานเทศบาล 

-ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบล 

 นครชัยศรี 
-การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน 

 เทศบาล 

-กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาล 
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5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
       เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสรางจากแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของเพื่อใหแบบสอบถามครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยแบงโครงสรางแบบสอบถามออกเปน 3 
สวนดังนี ้

       สวนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความรูความเขาใจ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร        

       สวนท่ี 2 เปนคำถามเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบรหิารงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี การมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาล ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยกำหนดระดับความคิดเปน 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด 

       ทั้งนี้เกณฑในการแทนคาคะแนนตัวเลือกระดับความคิดเห็น จะเปนดังนี้ 
   ตัวเลือก     คะแนน 

   มากที่สุด             5 

   มาก             4 

   ปานกลาง             3 

   นอย             2  
   นอยที่สุด             1 

       สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามปลายเปดที่เปดโอกาส
ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลตำบล
นครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

5.3 การทดสอบเครื่องมือ 

      5.3.1 ทดสอบความตรง (Validity) ของเครื ่องมือโดยใชคา IOC (Index of Item Objective Conguence) 

ของผูเชี่ยวชาญมาคำนวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5 ขึ้นไปโดยกำหนดเกณฑการ
พิจารณาดังนี้ (ผองอำไพ เสนแสง,การหาคุณภาพเครื่องมือ,2543,หนา 120)   

1. เห็นวาสอดคลองใหคะแนน +1

2. ไมแนใจใหคะแนน 0

3. เห็นวาไมสอดคลองใหคะแนน -1 ขอถามที่มีคา 0.5-1.0 มีคาความเที่ยงตรงสูงถาต่ำกวา 0.5 ตอง
ปรับปรุง 

             จากการทดสอบคา IOC ในภาพรวมคา IOC เทากับ 0.90 แตละขอคำถามมีคา IOC เปนไปตามเกณฑ
ที่กำหนด 

      5.3.2 นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูล (Pretest) จากกลุมตัวอยาง 30 คนแลวนำมาหาคาอำนาจจำแนก 
(discrimination) เปนคาสถิติที่ใชอธิบายคุณภาพของขอสอบหรือขอคำถามรายขอโดยทั่วไป มีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง +1.00 

ถามีคาเทากับ 1.00 ถือวามีคาอำนาจจำแนกท่ีสมบูรณ ถามีคาเทากับ -1.00 ถือวามีอำนาจจำแนกในทางตรงกันขามสูงสุด คา
อำนาจจำแนกท่ีเปนบวกมีคาสูง เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา คาอำนาจจำแนกที่เปนลบเปนสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา  (บุญชม ศรีสะอาด,

การวิเคราะหขอทดสอบ,2512, หนา 58-66) ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดกำหนดใหคาอำนาจจำแนกมากกวา 0.6 ขึ้นไป 
             จากการนำแบบสอบถามไปคำนวณหาคาอำนาจจำแนกพบวามีคาอำนาจการจำแนกเทากับ  0.93 ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑที่กำหนดใหตองมีคาอำนาจจำแนกต้ังแต -1.00 -  1.00 

     5.3.3 นำแบบสอบถามไปทดลองเก็บขอมูล (Pretest) จากกลุมตัวอยาง 30 คนแลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) เพื ่อตรวจสอบความนาเชื ่อถือโดยการวิเคราะหประมวลหาคาครอนบารคแอลฟา  (Alpha Coefficient 
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Reliability) เปนการหาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบวาแบบสอบถามแตละขอมีความสัมพันธกับขออื่นๆ ในฉบับเดียวกัน
หรือไมโดยใชคะแนนแอลฟาตั้งแต 0.6 ขึ้นไป ถานอยกวานั้นควร ปรับปรุงแบบสอบถามหรืออาจตัดบางขอทิ้ง (ธณัฐพล ชะอุม
,ตัวแบบการบริหารจัดการท่ีมีผลตอประสิทธิผล,2558, หนา 112)  

          จากการนำแบบสอบถามไปคำนวณหาคาความเช่ือมั่นพบวามีคาแอลฟาเทากับ 0.98 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ที่กำหนด 

 5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.4.1 แจกแบบสอบถามใหแกประชาชนที่มาใชบริการเทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

   5.4.2 รวบรวมแบบสอบถามใหครบถวนตามจำนวนกลุมตัวอยางที่กำหนด และตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

   5.4.3 นำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแลว ไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปดวยคอมพิวเตอร 
            5.5 สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาพิสัย (R) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ t-test 
คาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  F-test 

6. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก
2. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบล

นครชัยศรีสวนใหญอยูในระดับมาก 

3. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานเทศบาลสวนใหญอยูในระดับมาก 

4. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
เทศบาลสวนใหญอยูในระดับนอย 

5. ปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล สรุปไดดังนี้
     5.1 ปจจัยดาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู

ขอมูลขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไมแตกตางกัน 

     5.2 ปจจัยดาน เพศ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม
แตกตางกัน 

     5.3 ปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู
ขอมูลขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะการบริหารงานของ
เทศบาลตำบลนครชัยศรีไมแตกตางกัน   

     5.4 ปจจัยดาน อาชีพ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะ
การบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีแตกตางกัน 

     5.5 ปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การ
รับรู ขอมูลขาวสารตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานเทศบาลไมแตกตางกัน 

     5.6 ปจจัยดาน เพศ อายุ อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร
ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
เทศบาลไมแตกตางกัน 

     5.7 ปจจัยดาน ระดับการศึกษา ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลใน
ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาลแตกตางกัน 
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7. การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมสวนใหญอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ บุณยฤทธ์ิ สราภิรมย (2547,บทคัดยอ)  

    ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการพัฒนาความรูความเขาใจของประชาชนตอการ
บริหารงานเทศบาล โดยมีการจัดอมรม และกิจกรรมใหกับประชาชน มีการประกาศเสียงตามสาย มีการแจกแผนพับ วารสาร 
เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง จึงทำใหระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการ
บริหารงานเทศบาลในภาพรวมสวนใหญ อยูในระดับมาก 

2. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานลักษณะการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีสวนใหญอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทัศนีย  นันตะภาพ 

(2556,บทคัดยอ)  

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการประชุมเพื่อช้ีแจงการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารงาน
เทศบาลดานลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี มีการติดตั้งแผนผังการบริหารงาน มีการจัดอบรม มีการแจก
แผนพับใหกับประชาชนทราบ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง จึงทำใหระดับความรูความ
เขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานลักษณะการบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรี อยูในระดับมาก 

3. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารงานเทศบาลสวนใหญอยู ในระดับมาก ซึ ่งสอดคลองกับผลงานวิจ ัยของ อาดิษฐ  อินทจักร 
(2552,บทคัดยอ)  

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากการที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาล 
ไดแก การจัดทำแผน การจัดทำประชาคม การไปเลือกตั้งผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล การเสนอใหมีการออกขอบัญญตัิ
ทองถิ่นเทศบาล ไดมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง จึงทำใหระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาล
ดานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาลสวนใหญ อยูในระดับมาก 

4. จากผลการวิจัยพบวา ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานเทศบาลสวนใหญอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรัญญา สิทธิโชค (2544,บทคัดยอ)  

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากเทศบาลตำบลนครชัยศรี ยังมีการเผยแพรความรูและขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายเทศบาล
คอนขางนอย จึงทำใหระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานเทศบาล อยูในระดับนอย 

5. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานเพศตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม
แตกตางกัน พบวา เพศหญิงมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก รองลงมาเพศชายมีความรูความเขาใจอยูในระดับนอย ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยุทธนา ทรัพยสมบูรณ (2538, บทคัดยอ)  

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประชาชนที่เปนเพศหญิงมีความสนใจและใสใจในการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เทศบาลมากกวาประชาชนที่เปนเพศชาย จึงทำใหปจจัยดานเพศสงผลกับระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาล
ในภาพรวม 

6. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานอายุตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปยะวดี ทองบ ุ(2551,บทคัดยอ)  

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประชาชนในเขตเทศบาลไมวาจะมีอายุนอยหรืออายุมากตางก็เขาใจในหนาท่ีของตนเองรู
ถึงการปฏิบัติงานในการบริหารงานเทศบาลเปนอยางดี จึงทำใหปจจัยดานอายุไมสงผลกับระดับความรูความเขาใจตอการ
บริหารงานเทศบาลในภาพรวม 
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7. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานระดับการศึกษาตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปยะวดี ทองบ ุ(2551,บทคัดยอ) 
     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประชาชนในเขตเทศบาลมีระดับการศึกษาที่ดีมีความสนใจและการใสใจแสวงหาความรู

โดยการเปดรับสื่อตางๆที่เทศบาลเปดเผยขอใหกับประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ จึงทำใหปจจัย
ดานระดับการศึกษาไมสงผลกับระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม 

8. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานอาชีพตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤชา สำราญทรัพย (2533, บทคัดยอ) 

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีมาตรการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลทุก
คนใหมีความรูความชำนาญอยางตอเนื่อง จึงทำใหปจจัยดานอาชีพไมสงผลกับระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงาน
เทศบาลในภาพรวม 

9. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานรายไดตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปยะวดี ทองบุ (2552,บทคัดยอ) 

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประชาชนในเขตเทศบาลมีรายไดคอนขางสูง จึงทำใหปจจัยดานรายไดไมสงผลกับระดับ
ความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม 

10. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานตำแหนงทางสังคมตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาล
ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤชา สำราญทรัพย (2533, บทคัดยอ) 

       ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากตำแหนงทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลไมวาจะมีตำแหนงทางสังคมที่แตกตาง
กันไปตางก็เขาใจในความรูความเขาใจในการบริหารงานเทศบาลเปนอยางดี จึงทำใหปจจัยดานตำแหนงทางสังคมไมสงผลกับ
ระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม 

11. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการ
บริหารงานเทศบาลในภาพรวมไมแตกตางกัง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยุทธนา ทรัพยสมบูรณ (2538, บทคัดยอ) 

       ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากประชาชนในเขตเทศบาลไมวาจะมีระยะเวลาที่อาศัยอยูมากหรือระยะเวลาที่อาศัยอยู
นอยตางทำหนาที่ และมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูในการบริหารงานเทศบาลเปนอยางดี จึงทำใหปจจัยดาน
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนไมสงผลกับระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม 

12. จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารตางกันมีระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงาน
เทศบาลในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรัญญา สิทธิโชค (2544,บทคัดยอ)  

     ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากเทศบาลตำบลนครชัยศรีไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนรับรู จึงทำให
ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารไมสงผลกับระดับความรูความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวม 

8. สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก  โดยดาน

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลและดานการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานเทศบาล อยูในระดับมาก สวนดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาล อยูในระดับนอย 

2. ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู
ขอมูลขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมไมแตกตางกัน 

3. ประชาชนท่ีมี เพศ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในภาพรวมแตกตาง
กัน 

4. ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูล
ขาวสารตางกัน มีระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลนครชยัศรีไมแตกตางกัน 

5. ประชาชนที่มี อาชีพ ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานลักษณะ
การบริหารงานของเทศบาลตำบลนครชัยศรีแตกตางกัน 
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6. ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรู

ขอมูลขาวสารตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานการมีสวนรวมของประชาชนใน
การบริหารงานเทศบาลไมแตกตางกัน 

7. ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ รายได ตำแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร
ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
เทศบาลไมแตกตางกัน 

8. ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา ตางกัน ระดับความรูความเขาใจของประชาชนตอการบริหารงานเทศบาลในดาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเทศบาลแตกตางกัน 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้
1. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชน

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเทศบาลไดดียิ่งข้ึน 

2. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรี จัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน
website, social network วิทยุชุมชน เปนตน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลได
หลายชองทางมากข้ึน 

3. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานเทศบาลซ่ึงจะทำ
ใหประชาชนสามารถรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเทศบาลมากขึ้นและเปนสวนหน่ึงที่จะสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีตองมีการทบทวนเก่ียวกับระบบการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับขอกฎหมาย
ตางๆของเทศบาลโดยมีการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายใหมากขึ้น 

5. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนเพศชายใหมากขึ้น เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจตอการบริหารงานเทศบาลใหมากขึ้น 

6. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดสื่อประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมกับประชาชนทุกชวงอายุไมวาจะเปน
วัยเด็ก วัยรุน ผูใหญและผูสูงอายุ 

7. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดรูปแบบและสื่อประชาสัมพันธ ใหเหมาะสมสอดคลองกับทุกระดับ
การศึกษาในชุมชน 

8. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดสื่อประชาสัมพันธและสงเสริมใหทุกๆอาชีพในชุมชนมีความรูความ
เขาใจตอการบริหารงานเทศบาลอยางเทาเทียมกัน 

9. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดอบรมใหความรูและมีการจัดสื่อประชาสัมพันธ มีการแจกแผนพับให
ความรูแกประชาชนทุกระดับรายไดอยางท่ัวถึง 

10. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการสงเสริมและเรียนเชิญผูนำกลุมตางๆมาใหความรูแกประชาชนในชุมชน
ใหมีความรูความเขาใจในการบริหารงานมากขึ้น 

11. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดสื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะใหประชาชน
ทุกคนไมวาจะพักอาศัยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ยาวนานมากนอยเพียงใด ก็จะทำใหไดรับขอมูลขาวสารอยาง
ตอเนื่องและเทาเทียมกัน   

12. เห็นควรใหเทศบาลตำบลนครชัยศรีมีการจัดทำแผนพับและวารสารขอมูลความรูแจกใหกับประชาชนไดรั บรู
ขอมูลขาวสารไดดียิ่งข้ึนและมีความเหมาะสมกับประชาชนในชุมชน 
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กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. 
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จำเนียร จันทรผลึก (2557) ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตำบล 
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นรา ศรีวงษา และจีรวัฒน เจริญสุข. (2557). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องคการบริหารสวน 
ตำบลโคกสวาง อำเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด. วารสารการเมืองการปกครอง. 

นิติยา ศรีพูล. (2558). ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทรทัศนระบบดิจิทัล ของประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา. วารสาร 
ประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติดานบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 2 16-17 กรกฎาคม 2558 คณะ 
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การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 

รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2533). คูมือการทำวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 
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เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตำบล. คณะศลิปศาสตร.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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กนกวรรณ หยกอำนวยชัย. (2554). การมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน 
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นโยบายสาธารณะ : มหาวิทยาลัย ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา. 
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นครินทรวิโรฒ. ฝายประสานภารกิจและฝายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ. 
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 อาคารและอุปกรณของผูทำบัญชีในสำนักงานบริการรับทำบัญชี ในจังหวัดเชียงใหม. ปริญญานิพนธ การศึกษา 
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วราพร นิบูร. (2550). การมีสวนรวมของประชาชนตำบลมะนังยง ในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ.2549-2551) ของ 
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ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น. วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน. มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วรัญญา สิทธิโชค. (2544). ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของนิสิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่มีตอ 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540. ปญหาพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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สมถวิล ผลสะอาด. (2555). การรับรู ของประชาชนที่มีตองานบริการดานสาธารณสุขของเทศบาล ตำบลวังเย็น อำเภอ 

แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา. งานนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความ 

มั่นคง (พนัสนิคม). คณะรัฐศาสตรและ นิติศาสตร. มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สัมพันธ ใจกวาง. (2554). การมีสวนรวมของผูนำชุมชนและประชาชนในการพัฒนาแผนพัฒนา องคการบริหารสวน 

ตำบลปลอง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐ 
ประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

สุชญา สมัครการ. (2550). ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัยตาม พระราชบัญญัติคุมครอง 
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กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหาอุปสรรคและแนวทาง 
การปรับปรุงแกไขของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 
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*ผูรับผิดชอบบทความ: email manoon77@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบตัิงานดานการ
ปองกันการทุจริต 2) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคกระบวนการปฏิบตังิานดานการปองกันการทุจรติ 3) เพื่อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัตงิานดานการปองกันการทุจรติ ผูใหขอมูลในการวิจัยไดแก บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. 
ภาค 7 ทั้งหมดจำนวน 33 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณที่ผูวจิัยสรางข้ึน ในการวิเคราะหขอมลูจะใช
วิธีการพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1. กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต

กระบวนการปฏิบัติงานท้ังในเรื่องการวางแผนการดำเนินงาน การจัดองคการ  การบริหารงานบุคคล การสั่ง
การ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการจัดงบประมาณ  ยังเปนรูปแบบระบบราชการตามสายการ
บังคับบัญชาท่ีถูกกำหนดและควบคุมตามลำดับจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาคตางๆ มีลักษณะจากบนลงลาง(Top- Down)   

2. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 มาตรการในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตยังไมชัดเจน
2.2 ขาดการทำฐานขอมูลการปองกันการทุจริต
2.3 ขาดความรวมมือจากภาคสวนตางๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2.4 ความนาเชื่อถือของบุคคลภายนอกตอการปราบปรามการทุจริตยังไมดีมากนัก
2.5 การรวมกลุมเครือขายการปองกันการทุจริตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร

3. แนวทางการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
3.1 คณะกรรมการ ป.ป.ช. สวนกลางควรกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งกำหนด

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 3.2 จัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตในพื้นที่เพื่อนำมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน  

 3.3 มีการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับหนวยงานภาครัฐและประชาชนในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.4 สรางกลยุทธในดานการประสานงานความรวมมือท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งสรางเครือขาย
ภาคประชาชนในการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 

คำสำคัญ : กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต, ปญหา อุปสรรค,แนวทางการปรับปรุงแกไข,  

       สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1970 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



 

Corruption Prevention Operation Process, Problems, Obstacles and 

Solutions of  the NACC Regional Office 7 
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Abstract 

This qualitative research aimed to 1) study anti-corruption operational process 2) study 

problems and obstacles related to anti-corruption practice 3) guidelines to solution anti-corruption 

operational process. The research person was 33 officers of the NACC Regional Office 7. The research 

instrument was a interview constructed by the researcher. Data were descriptive analysis.  

The results were showed that. 

1. Anti-corruption operational process

The operation process of planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and

budgeting was bureaucracy and hierarchy system. All be Top-Down, dominated  and  commanded from 

the central NACC to  the NACC Regional Office 7. 
2. Problems and obstacles related to anti-corruption practice.

2.1 The operational practices in anti-corruption was not clear.

2.2 Lacking of data base for anti-corruption prevention.

2.3 Lacking of cooperation from various sectors including the public, private and people

sector.  

  2.4. The credibility to outsiders, anti-corruption operational process,  was not very good. 

  2.5 The participation of anti-corruption networks was not strong. 

3. Guidelines for improving and solving the anti-corruption work process

3.1 The central NACC should continuously making  policy and planning as well as the

operational practices in anti-corruption should clear. This will result in the operation to achieve the 

goal. 

  3.2 Making database for anti-corruption prevention 

  3.3 Making proactively publicize to inform public sector and people to understand  anti-

corruption operational process. 

  3.4 Making a strategy to coordinating both inside and outside the organization.  Including  

make  people network  for preventing in anti-corruption. 

Keywords: Anti-corruption operational process, problems and obstacles, guidelines to solution  

     Anti-corruption operational process, the NACC Regional Office 7 
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1. บทนำ
ปญหาการคอรรัปชันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่นับวันมีแตทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งยังเปนปญหาที่ทุก

ประเทศตองการขจัดใหหมดไป และประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการขจัดคอรรัปชัน คือประเทศท่ีมีคอรรัปชันนอย แต
ยังไมมีประเทศที่ปราศจากการคอรรัปชัน ซึ่งดูจากผลคะแนนดัชนีวัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception 

Index) ป 2019 อันดับหนึ่งของโลก คือ ประเทศเดนมารก และประเทศเนเธอรแลนด มีคาคะแนนอยูที่ 87 คะแนน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาแมแตประเทศที่มีความโปรงใสอันดับหนึ่งของโลกยังคงมีการคอรรัปชันอยู แตมีอยูเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ขณะที่ประเทศไทย อยูในอันดับที่ 101 มีคาคะแนนอยูที่ 36 คะแนน  สะทอนใหเห็นวามีการทุจริตอยูในวงกวาง ซึ่งจะ
กระทบตอการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ โดยรูปแบบการคอรรัปชันในประเทศไทย
สามารถแบงออกเปนประเภทโดยใชขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้น ได 3 ประเภท ไดแก การคอรรัปชัน ขนาดเล็กคือ 
การรับเงนิที่ไมชอบธรรม หรือไมถูกตองของเจาหนาที่ของรัฐ ที่จำนวนเงินไมมาก เพื่อดำเนินการบางอยางใหกับผูที่ใหเงิน 
และการคอรรัปชันขนาดใหญ สวนมากจะเปนการคอรรัปชัน ของเจาหนาท่ีระดับสูง ที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเปนเงิน
จำนวนสูงในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ และการใหของกำนัล ที่มีมูลคา ไดแก รถยนต สรอยคอทองคำ ซื้อรายการ
ทองเท่ียวใหไปพักผอนตางประเทศ หรือเชิญรับไปพักผอนตางประเทศ เพื่อสรางความสัมพันธอันใกลชิด และผลกระทบที่
เกิดขึ้นตอประเทศไทยก็สงผลใหคนไทยบางสวนมองวาการทุจริตเปนเรื่องปกติและยอมรับได โดยมักจะใชแนวคิดวาผูมี
อำนาจมีโอกาสทุจริตกันทุกฝาย ถึงแมวาในปจจุบันสังคมไทยมีความเขาใจและตระหนักถึงปญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการมากข้ึนแตปญหาดังกลาวก็ยังเกิดขึ้นอยางมากในประเทศไทย (พรเทพ จันทรนิภ, การพัฒนารูปแบบการ
ปองกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีในสังคมไทย,2559, และ ACT องคกรตอตานคอร
รัปชัน ประเทศไทย,ปญหาทุจริต,สืบคน 30 มีนาคม 2564, จาก http://www.anticorruption.in.th) 

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เปนหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยดำเนินการ
ในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ จำนวน 8 จังหวัดไดแก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงาน ป.ป.ช. 
ประจำจังหวัดนครปฐม  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
สมุทรสาคร และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุร ีซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีเจาหนาที่ทุกกลุมภารกิจจำนวน
รวมทั้งสิ้น 33 คน และปญหาที่พบในกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตที่สำคัญคือกระบวนการปฏิบตัิงาน
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควรรวมทั้งไมไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการยับยั้งการทุจริต (สัมภาษณ,ชัญญณัท  พรโพธิ์, เจาพนักงานปองกันการ
ทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7,เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2564) 

จากความสำคัญขางตนทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแกไขของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 

2. วตัถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
3. เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติงาน

1.1 การวางแผน (Planning) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก นิรชร คุตะนนท(อางถึงใน คชสาร ศรี
นวล,COMMENTS ON PLANNING การวางแผน,2559, หนา3), นิรชร คุตะนนท (2559, COMMENTS ON PLANNING 

การวางแผน,หนา 3), กฤษดา รอดอยู(2537,เทคนิคการวางแผน,หนา 22),พัชราภา หอมขุนทด(อางถึงใน วัชรินทร อยูศรี
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สุข,ทฤษฎี การจัดการที่สรางประสิทธิภาพใหกับองคกร ,2558,หนา 9),สาโรจน โอพิทักษชีวัน (2556,การบริหารเชิงกล
ยุทธ,หนา14) 

 1.2 การจัดองคการ (Organizing) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก สาคร สุขศรีวงศ (2554,การจัดการ
และองคกร,หนา9),สุปราณี เหล็กอิ่ม(อางถึงใน รณชัย ศิริสุข,การจัดการองคกร,2557,หนา 12),พัดชรี นิยะมะ(อางถึงใน 

ทศพล สุวรรณเนตร,การจัดการองคกร,2541,หนา 14), พัชรี นิยะมะ (2541,การจัดการองคกร,หนา 14) 

 1.3 การจัดกำลังคน (Staffing) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก วิเชียร วิทยอุดม (2553,ภาวะผูนำ
,หนา15), พิมลจรรย นามวัฒน(อางถึงในประเสริฐสุขประเสริฐ,ทฤษฎีและแนวความคิดทางการบริหาร ,2544,หนา 15), วิ
พาวี สุขเข (อางถึงใน สมนึก มุงมั่นยนต,การบริหารงานบุคคล,2543,หนา12)  

 1.4 การอำนวยการ (Directing) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ 

(2550,หลักการบริหารธุรกิจ,หนา8), ณัฐนนท บุญรอด (อางถึงใน สันติสุข แกวพุมพวง ,องคการและการจัดการการ
อำนวยการ,2556,หนา8), ณัฐนนท บุญรอด (2556,องคการและการจัดการการอำนวยการ,หนา 9) สรยุทธ  ทับวิเศษ(อาง
ถึงใน ฐิติกร ไขวพันธ,การอำนวยการบุคลากร,2545,หนา 11)  

 1.5 การประสานงาน (Coordinating) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก ตุลา มหาพสุธานนท  
(2554,หลักการจัดการ หลักการบริหาร,หนา25), พิทักษ ประทุมสินธ(2558,หลักการประสานงาน,หนา15),ยศพร โพธิ์
สุวรรณ(อางถึงในสมชาย ชูเชิดกิจ,การประสานงาน,2548,หนา8), กรณ สุวรรณาชัย(อางถึงใน รพินธ ใหญสิมา ,แนว
ทางการพัฒนาการบริหาร,2559,หนา 32)ปวีณา จันทรประดิษฐ (อางถึงใน จิรัชชา สัมปคุปว ,วิธีการการประสานงาน
,2557,หนา 11), ปวีณา จันทรประดิษฐ (2557,วิธีการการประสานงาน,หนา11), ปวีณา จันทรประดิษฐ (2557,วิธีการการ
ประสานงาน,หนา11)  

 1.6 การรายงาน  (Reporting) ได มาจากการทบทวนแนวค ิดทฤษฎ ีจาก  กนกวรรณ  อ ินทร น อย
(2553,กระบวนการการบรหิารท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน เอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 
2, หนา 12) รัดเกลา เลิศกุลกิจ (2557,หลักการควบคุมงาน,หนา 12),บุญชวย นิจกาล (อางถึงใน อุดม ดอกไมศรีจันทร ,
การควบคุมงาน,2544,หนา 23),พัลลภ แกวไทรนอย (อางถึงใน ปริยานุช นาคกิตติ,กระบวนการในการจัดการ,2559,หนา 
6)  

 1.7 การงบประมาณ (Budgeting) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก ตุลา มหาสุธานนท (2554,หลักการ
จัดการ หลักการบริหาร,หนา 15),ศุภชัย ดีนิยม (อางถึงใน ภคมน ศรีทอง,การบริหารงบประมาณ,2547,หนา 10), ภูริช สุริ
ฉัตร (อางถึงใน ภูผา เขียวแกว,งบประมาณและประเภทงบประมาณ,2558,หนา 3)ภูริช สริฉัตร(2558,งบประมาณและ
ประเภทงบประมาณ,หนา 7),ณภัทร บุญเผื่อน(อางถึงในวิทยา บารมี,การจัดทำงบประมาณ,2559,หนา 3),ณภัทร บุญเผื่อน
(2559,การจัดทำงบประมาณ,หนา 5) 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค
ปญหาอุปสรรค ตามหลัก (SWOT Anlysis) ไดมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีจาก สมพงษ บุตรดี(อางถึงใน

อัมพร ใหญทองดี,การวิเคราะห SWOT,2559,หนา 2),ไชยสิทธ มุงมั ่นยนต(อางถึงใน คมเดช ใจซื่อ ,ความหมายการ
วิเคราะห SWOT,2559,หนา 11),สุรชัย ปานชื่น(อางถึงใน ธัชพล แจมนิยม,วิธีวิเคราะห SWOT,2559,หนา 16),กฤษดิษฐ 
ขำสุวรรณ(อางถึงใน เฉลียว คงสุข,ความหมายของ SWOT Anlysis,2558,หนา 8),ชัยณรงค เอียงทรัพยมั่น(อางถึงใน 
รสสุคนธ ธรรมธารา,การวิเคราะหสถานการณ SWOT Anlysis,2558,หนา 14),ณรงควิทย แสนทอง(อางถึงใน สมคิด บาง
โม,โอกาสการคาตางประเทศของธนาคารไทยการคาไทย-พมา,2551,หนา 22) ซึ่งประกอบ จุดออน (Weaknesses) และ 
อุปสรรค (Threats)    

4. ตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดทำการทบทวนแนวคิดทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน  ปญหา

อุปสรรค แนวทางแกไขเพื่อนำมากำหนดตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังนี้  
1. ตัวแปรกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
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 1.1 การวางแผน (Planning) 

 1.2 การจัดองคการ (Organizing) 

 1.3 การจัดกำลังคน (Staffing) 

 1.4 การอำนวยการ (Directing) 

 1.5 การประสานงาน (Coordinating) 

 1.6 การรายงาน (Reporting) 

 1.7 การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) 

2. ตัวแปรปญหาอุปสรรค
2.1 จุดออน (Weaknesses)

2.2 อปุสรรค (Threats)

3. ตัวแปรแนวทางการปรับปรุงแกไข

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรบัปรุงแกไข

ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7  มีวิธีการวิจัย ดังนี ้
1. วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหา อุปสรรค และ

แนวทางการปรับปรุงแกไขของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7  ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลูจากเจาหนาที่ดานการปองกันการทุจริตและบคุลากรของสำนักงาน 
ป.ป.ช. ภาค 7 

2. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

กระบวนการปฏิบัติงาน 

1. การวางแผน (Planning)

2. การจัดองคการ(Organizing)

3. การจัดกำลังคน (Staffing)

4. การอำนวยการ (Directing)

5. การประสานงาน
(Coordinating)

6. การรายงาน (Reporting)

7. การจัดทำงบประมาณ
(Budgeting)

ปญหาอุปสรรค 

1. จุดออน (Weaknesses)

2. อุปสรรค (Treats)

การปองกันการทุจริตของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 

 แนวทางการปรับปรุงแกไข 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

 ดานการปองกันการทุจริต 
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 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จำนวนทั้งสิ้น 33 คน 

ประกอบดวย 

 2.1 กลุมประสานการปองกันการทุจริต ภาค 7       จำนวน            3        คน 

 2.2 กลุมงานสืบสวนคดีทุจริต ภาค 7       จำนวน            1        คน 

 2.3 กลุมตรวจสอบทรัพยสิน ภาค 7      จำนวน            2        คน 
 2.4 กลุมอำนวยการ ภาค 7      จำนวน    14       คน 

 2.5 กลุมบริหารคดี ภาค 7       จำนวน           12       คน 

กลุมตัวอยางในการวิจยั 

ใชประชากรท้ังหมดในเก็บขอมูลวจิัย ไดแก บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จำนวนทั้งสิ้น 33 คน 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของแลวนำมาสรางเปนแบบ

สัมภาษณที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดและนิยามศัพทที่กำหนดเกี่ยวกับ กระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงแกไขของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 

4. การทดสอบเครื่องมือ
4.1 นำแบบสัมภาษณที่ไดรับการตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับเนื้อหาของการศึกษา
4.2 นำแบบสัมภาษณที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังตอไปนี้
5.1 ผูวิจัยไดประสานงานกับเจาหนาท่ีดานการปองกันการทุจริตและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

5.2 ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสัมภาษณแลวนำมาพรรณนาวิเคราะหขอมูล
6. การวเิคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ คือ การพรรณนาวิเคราะหจากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ

7. สรปุผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหา อุปสรรค และแนวทาง การปรบัปรุงแกไข

ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช แบบสัมภาษณและแบบสังเกตเปนเครือ่งมือในการเก็บ
รวบรวมขอมลู กลุมตัวอยางที่วิจัย ไดแก บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จำนวน 33 คน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี ้

1. กระบวนการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานดานการปองกันการทุจริต
1.1 กระบวนการวางแผนในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตไดมีการกำหนดนโยบายโดย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จากสวนกลางและยัง มีการสั่งการไปท่ีสำนักนโยบายและยุทธศาสตรโดยกำหนดรูปแบบ
รายละเอียดและกรอบงบประมาณโครงการและมีการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเครือขายในการรวมกันปองกันการ
ทุจริต เปนตน 

 1.2 การจัดองคการในการปฏิบตังิานดานการปองกันการทุจรติไดมผีูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภาค 7 เปนหัวหนาสวนในการทำการปฏิบัติงานพรอมทั้งมีกลุมงาน กลุมประสานการปองกันการทุจรติ ภาค 7 กลุมงาน
สืบสวนคดีทุจริต ภาค 7 กลุมตรวจสอบทรัพยสิน ภาค 7 กลุมอำนวยการ ภาค 7  กลุมบริหารคดี ภาค 7และมีการถาย
โอนโครงการไปสูการปฏิบัติงานโดยหนวยงานภาครัฐ    

 1.3 การจัดกำลังคนดานการปองกันการทุจริตไดมีการกำหนดตัวช้ีวัดการปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิัติงานและ
แผนการใชงบประมาณรายจายประจำป และการแตงตั้งตัวช้ีวัดรายบุคคลตามตัวช้ีวัดของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 

 1.4 ดานการอำนวยการไดมีการใชศิลปะการสั่งการในการบริหารบคุคลเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการปองกัน
การทุจริตประสบความสำเร็จ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดแก ดานภาวะผูนำ ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
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 1.5 การประสานงานในการปฏิบตัิงานดานการปองกันการทุจริตมกีารประสานงานกับสำนักงานปองกันการ

ทุจริตในสำนักงาน ป.ป.ช. สวนกลางเพ่ือใหการดำเนินงานดานการปองกันการทุจริตเปนไปในรูปแบบเดียวกัน และเปนไป
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.โดยมีการประสานงานรวมกับงานปองกันการทุจริตของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ในภาค 7 กับกลุมงานอ่ืนภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7และประสานงานภายในกลุมประสานการปองกันการทุจริตโดย
รวมกันปฏิบตัิงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

 1.6 การรายงานผลการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนการปฏิบัติงาน 
โดยรายงานผลผลิต ผลลัพธ รายละเอียดการดำเนินการ การใชจายงบประมาณ และขอเสนอแนะในแตละโครงการโดยมี
กระบวนการแกปญหาและความตองการหรือความจำเปนและการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไวเพื่อการ
คาดการณอนาคตในเชิงบวก 

 1.7 กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับการเงินในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต 

 1.7.1 การวางแผนงบประมาณ 

  มีกรอบงบประมาณจากสวนกลาง ประมาณการคาใชจายโดยเจาหนาที่โครงการ กำหนดเปน
แผนปฏิบัติการและแผนการใชงบประมาณรายจายประจำป โดยมีการจัดทำงบประมาณ งานโครงการลวงหนา 
กลุมเปาหมาย 

1.7.2 การจัดทำบัญชี 
 ควบคุมโดยกลุมอำนวยการ มีนักวิชาการการเงิน และบัญชีทำหนาที่ตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณโดยมีการทำการตรวจผลทางเอกสารและหาขอมูลเชิงระบบอิเล็กทรอนิกส     
1.7.3 การควบคุมเก่ียวกับการเงิน 

 ผูชวยเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เปนผูมีอำนาจอนุมัติการเบิกจายโดยมีกลุมอำนวยการ
ทำหนาที่ตรวจกลั่นกรองกอนการอนุมัติและเจาพนักงานปองกันการทุจริตควบคุมใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน
โดยเบิกจายผานกลุมอำนวยการและอนุมัติโดยผูชวยเลขาธิการ 

2. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 การจดัทำฐานขอมูลการปองกันการทุจริตและการทำงานปองกันการทุจริตนอกเหนือจากแผนงานยังทำ

ไดไมประสบความสำเร็จ 

 2.2 ขาดความรวมมือจากภาคสวนตางๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 2.3 ขาดความรวมมือจากประชาชนในดานการปฏิบัติงานและในดานการปราบปรามการทุจริต 

 2.4 การรวมกลุมเครือขายการปองกันการทุจริตยังไมเขมแข็งเทาที่ควร  

 2.5 หนวยงานภาครัฐยังไมไดใหความรวมมือในการปองกันการทุจริตเทาท่ีควร 
8. การอภิปรายผล

การวิจัยเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต ปญหา อุปสรรค และแนวทาง การปรับปรุงแกไข
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการวางแผนปองกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
1.1 จากผลการศึกษาพบวากระบวนการวางแผนในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตไดมีการกำหนด

นโยบายโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากสวนกลางและยัง มีการสั่งการไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตรโดยกำหนด
รูปแบบรายละเอียดและกรอบงบประมาณโครงการและมีการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเครือขายในการรวมกันปองกัน 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ตองการใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องจำเปนตองมี
การวางแผนท้ังระยะสั้นระยะยาว ทั้งนี้ไดมีการนำขอมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด มา
ประกอบในการจัดทำแผนดวย 

 1.2 จากผลการศึกษาการจัดการองคการพบวาจากตำแหนงที่สูงสุดเปน ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภาค 7 เปนหัวหนาวางแผนในการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สุรเดช จงวัฒนาสิริ (อางถึงใน อิศ
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ยา พัฒนภักดี,ปจจัยและกระบวนการบริหารจัดการที่มี อิทธิพลตอระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกใน
เขตกรุงเทพมหานคร , 2543, หนา 38)   

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกำหนดโครงสรางของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีการกำหนดตำแหนงหัวหนา
หนวยงานในระดับภูมิภาค เปนระดับสูงในตำแหนง ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหมีอำนาจหนาที่ในการ
กำกับดูแลและสามารถใชอำนาจในการตรวจสอบการใชอำนาจของเจาหนาที่รัฐในภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

1.3 จากผลการศึกษาการจัดการกำลังคนพบวาสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีการกำหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันการทุจริตและการแตงตั ้งตัวชี้วัดรายบุคคลใหสอดคลองกับตัวชี ้วัดของสำนักงานเพื่อใหบุคคลากรมี
แรงจูงใจในการบรรลุเปาหมายซึ่งเปนผลสำเร็จของการปฏิบัติงานของหนวยงาน สอดคลองกับแนวคิดของตัวชี ้วัด
รายบุคคล (HR NOTE.asia ,เรื่อง KPI ดัชนีวัดความสำเร็จ,2562 ) 

     ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการกำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล กำหนดตัวช้ีวัดในระดับ
องคการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวานโยบาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดจะถูกถายทอดลงไปยังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อให
บุคคลากรในหนวยงานเกิดความรูสึกมีสวนรวมรับผิดชอบตอเปาหมายของหนวยงาน ดังนั้นผลดีที่ตามมาจะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการใชงบประมาณรายจายประจำป และการตั้งตัวชี้วัดรายบุคคลก็ทำใหประเมนิผล
งานในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 

1.4 การใชศิลปะการสั่งการในการบริหารบุคคลเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตประสบ
ความสำเร็จ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 

1.4.1 ดานภาวะผูนำ 
  จากผลการศึกษาพบวาเมื่อมีการบงชี้ที่จะเกิดการทุจริต ผูบังคับบัญชามีความกลาตัดสินใจในการ

แกปญหาและดำเนินการเพ่ือปองกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สุรียภรณ ทรรศนียากร (2541,ภาวะผูนำและวิวัฒนาการของ
องคการ,หนา 30)  

  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานปองกันการทุจริตเปนงานสำคัญ หากไมดำเนินการอยางเรงดวนและอยาง
รวดเร็ว อาจจะเกิดความเสียหายตอภาครัฐหรือประชาชนในวงกวาง ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงตองกลาตัดสินใจในการ
ดำเนินการเมื่อพบวามีการทุจรติเกิดขึ้น 

1.4.2 ดานมนุษยสัมพันธ 
     จากผลการศึกษาพบวาสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีการรวมมือกับหนวยงานอื่นและเครือขายภาค

ประชาชน ทั้งในลักษณะของความสัมพันธระหวางหนวยงาน ในรูปแบบของบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum 

of Understanding : MOU) และความสัมพันธสวนตัวของเจาหนาที่กับเจาหนาที่รัฐตางหนวยงานและภาคประชาชน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สมิต สัชฌุกร (2551,ทักษะการประสานงาน,หนา 18)  

     ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากสำนักงานป.ป.ช. ภาค 7 มีการใชกลยุทธในการบริหารงานโดยใชการ
ประสานงานความรวมมือทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งเครือขายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานปองกันการ
ทุจริต สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายไดอยางราบรื่น รวดเร็ว มีการปรับปรุงพัฒนา ลดความซ้ำซอนในการ
ปฏิบัติงาน และการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็ว 

1.4.3 ดานการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

     จากผลการศึกษาพบวาสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ใหคาตอบแทนที่สูงกวาหนวยงานราชการอื่นซึ่ง
เพียงพอตอการดำรงชีพสงผลใหเจาหนาที่ไมกระทำการทุจริต อีกทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปตามผลของการ
ปฏิบัติงานที่แทจริง สงผลใหเจาหนาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหผลการปฏิบัติงานออกมามีประสิทธิภาพ การ
ประเมินผลงานในการปฏิบัติงานเพื่อใหคาตอบแทนเปนแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ธิดา สุขใจ 
(2548,แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ, หนา 8)  
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     ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานการปองกันการทุจริตเปนงานที่ปฏิบัติงานคอนขางยากตองอาศัยทักษะ

และความมุงมั่นตั้งใจของผูปฏิบัติงานเปนอยางมากจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ทางสำนักงานป.ป.ช. ภาค 7 จึง
กำหนดคาตอนแทนพิเศษใหกับเจาหนาที่เพื่อเปนการสรางขวัญและกำลังใจและจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานให
มากขึ้น  

1.5 จากผลการศึกษาพบวามีการประสานงานกับเครือขายหนวยงานอื่นและประสานงานรวมกับงานปองกัน
การทุจริตของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 7 เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
เปาหมายขององคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธรรญชนก ศรีทิพยรัตน (2557,ภาวะผูนำ กระบวนการในการวางแผน 
การประสานงานและการดำเนินงาน ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทำงานในองคกร กรณีศึกษา: พนักงานบริษัท เทเลคอม 
ในเขตกรุงเทพมหานคร,หนา 62) 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนการดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 การดำเนินการประสานงานกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภายในภาคที่รับผิดชอบ สงผลใหการดำเนินการรวมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
ภายในภาคที่รับผิดชอบ มีความกลมเกลียว ลดปญหาการทำงานที่ซ้ำซอนกัน สงผลใหการดำเนินการภายในองคการของ
สำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาคสวนอื่นๆในการดำเนินการเพื่อบูรณาการการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และการดำเนินภารกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนการการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเปนแผนหลักในการปองกันการทุจริต ซึ่งเปนการเพิ่มการ
ประสานความรวมมือจากภายนอก โดยใชการสรางความเขาใจอันดี สรางสำนึกและรับผิดชอบรวมกันในการปองกันการ
ทุจริต ก็จะสงผลใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น 

1.6 จากผลการศึกษาพบวามีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยรายงานครอบคลุมวัตถุประสงค 
ประโยชนที่ไดรับ รูปแบบวิธีการดำเนินการ งบประมาณที่ใชจาย ผลผลิตและผลลัพธที่ไดของแตละโครงการ/งานปองกัน
การทุจริต พรอมขอเสนอแนะในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Luther Gulick (อางถึงใน อิศยา พัฒนภักดี, 2557 
หนา 37)  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 
กิจกรรมตางๆของ บุคลากรภายในองคการตอผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 และผูบังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้น เพื ่อใหไดทราบวาการดำเนินงานในเรื ่องตางๆ นั้นเปนไปตามแบบแผนที่วางไวหรือไม การรายงานผล  ของทาง
สำนักงานนั้นมี 2 ลักษณะ คือการรายงานผลทางเอกสารและการรายงานผลทางวาจา ซึ่งการรายงานผลทางเอกสารจะตอง
มีความถูกตองทั้งขอมูลเน้ือหาและหัวขอตางๆของการจัดทำ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค รูปแบบการ
ดำเนินงาน งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ ปญหาและอุปสรรค สวนการรายงานผลทางวาจาสามารถรายงานไดโดยตรง
ตอผูชวยเลขาธิการฯ สำนักงานมีความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบและแกไขเมื่อเกิดปญหาขึ้น  ซึ่งทั้งหมดเปนไปตาม
ตัวช้ีวัดของเปาหมายที่สวนกลางเปนตัวกำหนด 

1.7 กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต  
 1.7.1 การวางแผนงบประมาณ 

  จากผลการศึกษาพบวามีกรอบงบประมาณจากสวนกลางกำหนดเปนแผนปฏิบัต ิการใช
งบประมาณรายจายประจำป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ไพรัช ตระการศิรินนท (2548,การคลังภาครัฐ, หนา154)  

  ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสำนักงาน 
ป.ป.ช. ภาค 7 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั้ง 8 เขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสรางเครือขายการปองกัน
การทุจริตในภาครัฐหรือดำเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการตางๆ นั้นแตละเขตพื้นที่น้ันจำเปนตองมีการจัดสรรงบประมาณ
ตามความเปนจริงเปนไปอยางเหมาะสมอยูในพื้นฐานของความถูกตอง เพราะเงินงบประมาณนั้นเปนเงินที่ไดมาจากภาษี
ของ ประชาชนจึงควรนำไปใชจายอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

1.7.2 การจัดทำบัญชี 
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 จากผลการศึกษาพบวามีการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณทำการตรวจผลการเบิกจายทาง

เอกสารและการเก็บขอมูลการเบิกจายผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ( Government 

Fiscal Management Information System - GFMIS) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด นารีรัตน คมคาย (2560, การเบิกจาย
งบประมาณกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ กรณีศึกษากรมการคาตางประเทศ,หนา 55) 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพื่อใหเปนไปตามระเบียบและไมใหเกิดปญหาความผิดพลาดในการเบิกจาย
งบประมาณดังนั้นกลุมประสานการปองกันการทุจริตภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการจัดทำบัญชีเพื่อการเบิกจาย
งบประมาณดานการปองกันการทุจริต ที่ไดจัดสรรงบประมาณมา โดยใหกลุมงานอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ผาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายและตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายตาง  ๆ ใหเปนไปออ
ยางถูกตอง 

2. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
2.1 จากผลการวิจัยพบวามีการจัดทำฐานขอมูลการปองกันการทุจริตและการทำงานปองกันการทุจริต

นอกเหนือจากแผนงานยังทำไดไมประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สุรชัย ปานชื่น (อางถึงใน ธัชพล แจมนิยม,

วิธีวิเคราะห SWOT,2559,หนา 16)  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ยังไมมีการจัดทำระบบฐานขอมูลขนาดใหญ(Big Data)ซึ่ง
จะตองใชงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินการทำใหระบบฐานขอมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ยังไมดีเทาท่ีควร   

 2.2 จากผลการวิจัยพบวาไดมีการขาดความรวมมือจากเครือขายหนวยงานภาครัฐไมใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานและขาดความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ปลิตา เกิดประดับ (อางถึงใน ขจรศักดิ์ เจริญ
ลาภ,การวิเคราะห SWOT SWOT Analysis,2557, หนา 13)  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานผูถูกรับตรวจ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการตรวจของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จงึอาจทำใหไมใหความรวมมือเทาที่ควรเนื่องจากมีความเกรงกลัววาบุคคลหรือหนวยงานตนเอง
ไดรับแจงเอาความผิดจึงไมไดรับขอมูลเทาที่ควร 

 2.3 จากผลการวิจัยพบวาสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ขาดความรวมมือจากประชาชนในดานการปฏิบัติงานและ
ในดานการปราบปรามการทุจริตเน่ืองจากกลัวไดรับผลกระทบซึ่งอาจทำใหเปนอันตรายตอตนเองได 

ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากหนวยงานภาครัฐที่ถูกรองเรียนวามีการทุจริตเปนหนวยงานผูถูกตรวจสอบ ซึ่งทำให
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดทำการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และตองมีการลงไปสอบถามคนในพ้ืนท่ีแตไมไดรับความรวมมือใน
การใหขอมูลจากบุคคลภายนอก เนื่องจากกลัวที่จะไดรับผลกระทบและเกิดอันตรายตอตนเองไดจึงไมไดรับความรวมมือ
จากบุคคลภายนอกเทาที่ควร 

2.4 จากผลการวิจัยพบวาการรวมกลุมเครือขายการปองกันทุจริตยังไมเขมแข็งพอเนื่องจากกระบวนการและ
วิธีการในการสรางความเขมแข็ง เกิดจากการประกาศเจตนารมณตาง ๆ เนื่องจากบริบทของแตละสถานที่ยอมมีความ
แตกตางกัน 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานผูถูกรับตรวจ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการตรวจของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จึงทำใหการรวมกลุมเครือขายการปองกันทุจริตยังไมเขมแข็งที่ควรเน่ืองจากการทำงานของแตละ
สถานท่ีแตกตางกัน และปองกันตนเองจะไดรับอันตรายจึงไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 

 2.5 จากผลการวิจัยพบวายังไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการปองกันการทุจริต เนื่องจากเปน
การปองกันตนเองท่ีจะเกิดอันตรายตอตนเองได 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานผูถูกรับตรวจ ซึ่งไดรับผลกระทบจากการตรวจของ
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จึงยังไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการปองกันการทุจริต เนื่องจากกลัวจะเกิด
อันตรายกับตนเองและผลกระทบตาง ๆ จึงไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐเทาที่ควร 
9. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต

1. กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
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 1.1 ควรให คณะกรรมการ ป.ป.ช. สวนกลางกำหนดใหหนวยงานในสังกัดประจำภูมิภาคตางๆปฏิบัติตาม

นโยบายจากสวนกลางอยางเครงครัดและตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 1.2 ควรใหสำนักนโยบายและยุทธศาสตรสวนกลาง มีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติงาน

เพื่อใหการดำเนินการตามขอสั่งการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3 ควรใหหนวยงานสวนภูมิภาคในสังกัดไดมีสวนรวมในการกำหนดรายละเอียดการปฏิบั ติงานและเสนอ
วงเงินงบประมาณในการดำเนินการดวย 

 1.4 ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. สวนกลาง มีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัติงานในการ
สนับสนุนการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตภาคประชาชน รวมทั้งควรมีการประเมินผลสำเร็จโดยใหแกนนำเครือขาย
มีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.5 ควรใหสำนักงาน ป.ป.ช. ภูมิภาคตางๆ ไดมีสวนในการเสนอขอมูลและรวมจัดทำแผนปฏิบัติงานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อใหการกำหนดแผนสอดคลองกับปญหาและขอเท็จจริงในการปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการสนับสนุน
งบประมาณใหเพียงพอที่จะนำแผนไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.6 ควรใหสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการกระจายงานดานการปองกันการทุจริตลงสูสำนักงาน ป.ป.ช. 
ประจำจังหวัดและตองมีการติดตามผลของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพื่อปองกันการทุจริตและภารกิจท่ีมอบหมาย 

 1.7 ควรใหเจาหนาที่ สำนักงาน ป.ป.ช ภาค 7 ใหคำแนะนำการปองกันการทุจริตซึ่งมีประชาชนเขารวม
กิจกรรมและประชาชนที่อยูในสถานที่ตางๆเขามามีสวนรวมในการประยุกตใชงานในการประสานงานดานเครือขาย  เชน 
Line เปนตน จะทำใหการประสานงานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 1.8 ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆแกประชาชนท่ัวไปและผูที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว และไดประโยชน
ในการรับขอมูลขาวสารตางๆจากประชาสัมพันธในการมีสวนรวม 

2. การจดัองคการในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
2.1 ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 กำหนดโครงสรางมีการกำหนดตำแหนงหัวหนาหนวยงานในระดับ

ภูมิภาค เปนระดับสูงในตำแหนง ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหมีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแลและ
สามารถใชอำนาจในการตรวจสอบการใชอำนาจของเจาหนาท่ีรัฐในภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

 2.2 ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. สวนกลาง มีการแปลงนโยบายตางๆ ออกเปนแผนงานโครงการ กิจกรรมตางๆ 
ไดแก โครงการ STRONG จิตพอเพียง ตานทุจริต, โครงการสรางวิทยากรตัวคูณปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัว
และผลประโยชนสวนรวม และโครงการเฝาระวังและวิเคราะหปญหาการทุจริตในพ้ืนท่ี ซึ่งโครงการทั้งหมดจะเกิดประโยชน
ที่ดีกับเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในกิจกรรม โครงการตางๆท่ีมีการกำหนดขึ้นจากสำนักงาน ป.ป.ช. สวนกลาง 

3. การจัดการกำลังคนดานการปองกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7
ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล กำหนดตัวชี้วัดในระดับองคการ เพื่อให

เกิดความมั่นใจวานโยบาย ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดจะถูกถายทอดลงไปยังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคคลากรใน
หนวยงานเกิดความรูสึกมีสวนรวมรับผิดชอบตอเปาหมายของหนวยงาน ดังนั้นผลดีที่ตามมาจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนการใชงบประมาณรายจายประจำป และการตั้งตัวชี้วัดรายบุคคลก็ทำใหประเมินผลงานในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 

4. การใชศิลปะในการบริหารบุคคลเพื่อใหการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริตประสบความสำเร็จ สำนักงาน
ป.ป.ช. ภาค 7 

4.1 ดานภาวะผูนำ 
 ควรให ผูบังคับบัญชางานปองกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ดำเนินการตรวจสอบและ

ปองกันการทุจริตอยางเรงดวนและอยางรวดเร็ว หากไมรีบดำเนินการอาจจะเกิดความเสียหายตอภาครัฐหรือประชาชนใน
วงกวาง  
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4.2 ดานมนุษยสัมพันธ 

 ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีการใชกลยุทธในการบริหารงานโดยใชการประสานงานความรวมมือ
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน รวมทั้งเครือขายภาคประชาชนในการปฏิบัติงานเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ซึ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายไดอยางราบร่ืน รวดเร็ว มีการปรับปรุงพัฒนา ลดความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน 
และการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 

4.3 ดานการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 ควรใหสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการกำหนดคาตอนแทนพิเศษใหกับเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย เพื่อปองกันการแกปญหาการทุจริตในหนาที่ ซึ่งเปนการสรางขวัญและกำลังใจและจูงใจในการปฏิบัติงาน
ใหกับผูปฏิบัติงานใหมากขึ้น  

5. การประสานงานในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ดำเนินการประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภายในเขตพื้นท่ี

ที่รับผิดชอบและควรมีเครือขายการประสานงานที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดปญหาการทำงานที่ซ้ำซอนกัน สงผลให
การดำเนินการภายในองคกรของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

6. กระบวนการและเทคนิคการรายงานผลการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
ควรใหสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆของ

บุคลากรภายในองคการตอผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 และผูบังคับบัญชาตามลำดับช้ัน เพื่อใหไดทราบ
วาการดำเนินงานในเรื่องตางๆ นั้นเปนไปตามแบบแผนที่วางไวหรือไม การรายงานผล ของทางสำนักงานนั้นมี 2 ลักษณะ 
คือการรายงานผลทางเอกสารและการรายงานผลทางวาจา ซึ่งการรายงานผลทางเอกสารจะตองมีความถูกตองทั้งขอมูล
เนื้อหาและหัวขอตางๆของการจัดทำ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค รูปแบบการดำเนินงาน งบประมาณ 
ผลที่คาดวาจะไดรับ ปญหาและอุปสรรค สวนการรายงานผลทางวาจาสามารถรายงานไดโดยตรงตอผูชวยเลขาธิการฯ  

สำนักงานมีความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบและแกไขเมื่อเกิดปญหาขึ้น ซึ่งทั้งหมดเปนไปตามตัวชี้วัดของเปาหมายท่ี
สวนกลางเปนตัวกำหนด 

7. กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินในการปฏิบัติงานดานการปองกันการทุจริต
7.1 การวางแผนงบประมาณ

ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการจัดสรรงบประมาณใหกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 และ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั้ง 8 เขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในภาครัฐ
หรือดำเนินแผนงาน กิจกรรม โครงการตางๆ ดังนั้นแตละเขตพื้นที่นั้นจำเปนตองมีการจัดสรรงบประมาณตามความเปน
จริงเปนไปอยางเหมาะสมอยูในพื้นฐานของความถูกตอง เพราะเงินงบประมาณนั้นเปนเงินท่ีไดมาจากภาษีของประชาชนจึง
ควรนำไปใชจายอยางคุมคาและเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

7.2 การจัดทำบัญชี 
 ควรให สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ไดมีการจัดทำบัญชีเพื่อการเบิกจายงบประมาณดานการปองกันการ

ทุจริต ที่ไดจัดสรรงบประมาณมา โดยใหกลุมงานอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ผานนักวิชาการเงินและบัญชี 
ดำเนินการเก่ียวกับการเบิกจายและตรวจสอบความถูกตองของการเบิกจายตาง ๆ ใหเปนไปออยางถูกตอง 
10. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1. ศึกษาแนวทางการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 เปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ 

2. ศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงานที่ทำใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจาหนาที่สำนักงาน ป.ป.ช.
ภาค 7 พรอมทั้งแนวทางการปองกัน โดยเจาะจงที่งานตางๆ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก และนำผลที่ไดมาใชประโยชนไดมาก
ยิ่งข้ึน 

11. เอกสารอางอิง
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แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC  

ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

อรุณี  อินสมตัว1* และ กรรณิการ สุวรรณศรี2 

1สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
2สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: Email: drjoykannika@gmail.com

บทคัดยอ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง 
ที่วาการอําเภอสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมไปถึงเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานของ
พนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

รูปแบบวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยเทคนิค    
การพรรณนาวิเคราะห 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสัมภาษณ จากผูใหขอมูลจํานวนทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย เพศหญิงจํานวน 5 คน  ที่มี
อายุระหวาง 28 – 58 ป  ระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 1 คน ปริญญาตรี จํานวน 4 คน  แนวทางการพัฒนากระบวนการ
บริหารงาน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การบริหารงานภายในกลุมมีคําสั่งแบงงานอยางชัดเจน และมีความสัมพันธกับงานทุกฝาย 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงาน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การทํางานตองมีการ
วางแผนการทํางาน การจัดองคกร การสั่งการ ประสานงาน และการควบคุมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหงานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : แนวทางการพัฒนา, กระบวนการบริหารงาน, หลัก POCCC
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Guidelines for the development of the POCCC administrative processes  

of the administrative staff of the administrative division at Song Phi Nong 

District Suphanburi.  

Arunee   Insomtua1* and Kannika  Suwansri2 
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2
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Abstract 

This article aims to Study the management process with POCCC principles of administrative 

department staff. Song Phi Nong District Office Song Phi Nong District Suphanburi As well as suggesting 

guidelines for the development of administrative processes of the administrative department staff Song Phi 

Nong District Office Song Phi Nong District Suphanburi. 

The research model was qualitative research. The interview questionnaire was used to collect data 

and analyze the data using descriptive analysis techniques. 

The results of the study showed that Interview respondents from the total number of informants 5 

people consisted of 5 female persons aged between 28 - 58 years old, 1 master's degree level, 4 bachelor 

degree persons. The management of the work within the group has a clearly divided order and have a 

relationship with all parties Suggestions and opinions on guidelines for the development of the management 

process. Work requires regular planning, organization, order, coordination and control. To make work for 

effectiveness and efficiency. 

Keywords: Guidelines for the development, administrative processes, POCCC Principles 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1985 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีหนวยงานรัฐบาลเปนหนวยงานที่ใหญที่สุดใน

ประเทศ มีหนาที่สําคัญคือ การใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานตาง ๆ  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน งานราชการมีขนาด
การบริหารท่ีใหญและยังตองแขงขันกับนานาประเทศ ซึ่งมีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังนั้นปญหาของระบบราชการ
ไทยจึงสั่งสมเปนเวลามาอยางยาวนาน ซึ่งปญหาเร่ืองขนาดของระบบราชการไทยที่มีโครงสรางของสวนราชการท่ีมีขนาดใหญ
ซับซอนมีอัตรากําลังขาราชการเปนจํานวนมาก ทําใหระบบราชการมีระบบการบริหารงานที่ไมคลองตัว อีกทั้งยังประสบกับปญหา
ดานคาใชจายของบุคลากรที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกปกอใหเกิดภาระดานงบประมาณอยางไมสิ้นสุดและมีผลกระทบตองบประมาณ
ในการพัฒนาประเทศดานอื่น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได  

ในการบริหารราชการแผนดินของไทยถูกวิพากษวิจารณถึงประสิทธิภาพการบริหารงานอยูเสมอเมื่อเทียบกับการ
บริหารงานในภาคเอกชน การบริหารงานราชการที่ผานมาสวนใหญไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวางานน้ันมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใดขาดตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน ทําใหไมสามารถวิเคราะหถึงความคุมทุนและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน                
ของสวนราชการไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงโครงสรางสวนราชการท่ีไมคลองตัวซึ่งโครงสรางการบรหิารงานภาครัฐในปจจบุันมี
ลักษณะที่ไมยืดหยุน ขาดความคลองตัว การบริหารยังคงยึดติดกับกรอบตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดเปนหลักทําใหการ
บริหารไมสอดคลองกับ กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางทันการณ 

ดังนั้นกระบวนการการบริหารงานของพนักงานฝายบริหารงานปกครองของที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญเนื่องจากในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จนั้นจะตองมี  การวางแผน การจัดองคกร      
การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม เพื่อใหกระบวนการการบริหารงานของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง
ใหมีการพัฒนาของการทํางานไดดียิ่งขึ้น อีกท้ังเพื่อเปนประโยชนแกองคกรและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ใช
เปนแนวทางในการบริหารงาน ใหสอดคลองกับกระบวนการการบริหารงานขององคกร เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วตัถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝายบรหิารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพี่นอง
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานของพนักงานฝายบรหิารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพี่นอง
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. วิธีดําเนินการวิจัย

ผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้  ไดแก พนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง จํานวน 5 คน 

เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานภายในองคกรตอไป ในการศึกษาคร้ังนี้มีผูให
ขอมูลสําคัญในการวิจัย ทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย  

1. นางสาว ก ตําแหนง ปลดัอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)
2. นางสาว ข ตําแหนง ปลัดอําเภอ (ระดับชํานาญการ)
3. นางสาว ค ตําแหนง ปลัดอําเภอฝายบริหารงานปกครอง
4. นางสาว ง ตําแหนง เจาหนาท่ีกองอาสารักษาดินแดน
5. นางสาว จ ตําแหนง เจาหนาท่ีปกครอง (สย.)
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4. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสัมภาษณ (Interview) โดยสรางจากแนวทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหแบบสัมภาษณครบถวนสมบูรณตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ โดยแบงโครงสรางของแบบสัมภาษณ ออกเปน 2 สวน ดังนี ้ 

สวนท่ี 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
สวนท่ี 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานดวยหลกั POCCC ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ท่ีวาการ

อําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปดวย การพัฒนากระบวนการการบริหารงาน 5 ดาน ไดแก 1. 
การวางแผน 2. การจัดองคการ 3. การบัญชาการหรือการสั่งการ 4. การประสานงาน และ 5. การควบคุม 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของ
พนักงานฝายบริหารงานปกครอง ท่ีวาการอําเภอสองพี่นอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

5. การตรวจสอบเคร่ืองมือ

ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ตรวจสอบการใชภาษาและความครอบคลุม
ของเนื้อหาของแบบของแบบสัมภาษณ โดยการปรับปรุงคําถามของแบบสัมภาษณปลายเปดตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาให
มีความเหมาะสมของคําถามจึงนําคําถามไปสัมภาษณพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพี่นอง อําเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล

1. เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร ตํารา และเว็บไซตตาง ๆ ที่ใหขอมูลเกี่ยวของกับการพัฒนากระบวนการ
การบริหารงานและศึกษาถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของรวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย 

2. เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักในการศึกษา โดยมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ ตลอด
ระยะเวลาการทํางานผูศึกษาไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณตั้งแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 
12 มีนาคม 2564  

7. การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําขอมูลไปวิเคราะหโดยใชแบบสัมภาษณในการวิเคราะห ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะนําขอมูลมา
วิเคราะหในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (Description Analytical) โดยการนําขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา แนวทางการ
พัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ท่ีวาการอําเภอสองพี่นอง อําเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

8. ผลการวิจัย

สวนที่ 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ จากการสัมภาษณสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณของ
พนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากผูใหขอมูลจํานวนทั้งหมด 5 คน ประกอบดวย 
เพศหญิงจํานวน 5 คน  มีอายุระหวาง 28 – 58 ป  ระดับการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 1 คน ปริญญาตรี จํานวน 4 คน ตําแหนง 
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ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ)  จํานวน 1 คน ตําแหนง ปลัดอําเภอ (ระดับชํานาญการ) จํานวน 1 คน 
ตําแหนง ปลัดอําเภอฝายบริหารงานปกครอง จํานวน 1 คน ตําแหนง เจาหนาที่กองอาสารักษาดินแดน จํานวน 1 คน ตําแหนง 
เจาหนาท่ีปกครอง (สย.) จํานวน 1 คน 

สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC  ของพนักงานฝาย
บริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการสังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 2.1 ภายในกลุมงานของทานมีการวางแผนกระบวนการในการบริหารงานอยางไร 
        ภายในกลุมงานมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย, ตามจุดมุงหมายหรือภารกิจ, มีนโยบายชัดเจน, มีการวางแผน       

กลยุทธที่มีตอกระบวนการ, ขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน/วิธีการทํางาน/การทบทวน , และมีมาตรฐานในการทํางาน         
มีการมอบหมายใหงานตาง ๆ และงานในหนาท่ีใหเจาหนาที่รับผิดชอบตามหนาท่ี มีคําสั่งมอบหมายงานใหกับเจาหนาที่รับผิดชอบ 
เพื่อใหการทํางานเปนไปตามระบบ ใชหลักการบงงานใหถูกหนาที่ ตรงตามความถนัด เรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับงานเปน
อยางดี การบริหารงานภายในกลุมมีคําสั่งแบงงานความรับผิดชอบของแตละคนอยางชัดเจน 

2.2 ภายในกลุมงานของทานมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของงานอยางไร เพ่ือใหงานประสิทธิภาพ 
     ภายในกลุมงานการแบงงานกันอยางชัดเจน และเปนสัดสวนความรับผิดชอบ แตจะตองมีงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา

มอบหมาย ซึ่งหมายความวา งานที่ไมไดมีคําสั่งชัดเจนเมื่อผูบังคับบัญชามอบหมายก็ตองทําไดและมีประสิทธิภาพดวย  มีการแบง
งานใหแตละเจาหนาที่รับผิดชอบ มีการวางระบบการลงรับหนังสือและสงใหเจาหนาที่รับผิดชอบทําใหทันภายในกําหนด  แบงงาน
ใหเจาหนาที่รับผิดชอบตามสมรรถนะและความเหมาะสม  รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพ         
มเีปาหมายที่ชัดเจนในการทํางาน 

2.3 ภายในกลุมงานของทานมีการมอบหมายงานอยางไร 
      ภายในกลุมงานมีคําสั่งแบงงานชัดเจนและการทํางานแตละเรื่องตองอางอิงระเบียบ ขอกฎหมาย ใหชัดเจน ภายใน

กลุมงานมีเจาหนาท่ี 5 ทาน และมีคําสั่งมอบหมายงานใหดําเนินการตามคําสั่งที่มอบหมาย มอบหมายและแบงงานกันอยางชัดเจน 
เพื่องานท่ีออกมาอยางสมบูรณ 

2.4 กลุมงานของทานมีการติดตอประสานงานกับกลุมงานอ่ืน ๆ ภายในองคกรหรือหนวยงานภายนอกองคกร
อยางไรเพ่ือทําใหกระบวนการการบริหารงานเปนไปอยางราบร่ืน 

     ภายในกลุมงานการติดตอประสานงานตองมีความรับผิดชอบตองานท่ีจะดําเนินการอยางเต็มใจ มีการลงรับหนังสือ
จากสวนราชการและหนวยงานตางๆแลวก็แจกจายใหกลุมงานตางๆ มีติดตอประสานงานดวยคําพูดที่สุภาพ อธิบายรายละเอียดได
อยางชัดเจน เขาใจกับงานท่ีติดตอเปนอยางดี และมีการสรางความสัมพันธในการทํางานรวมกันทุกฝายโดยอาศัยความเขาใจและ
ความตกลงรวมกัน  

2.5 ภายในกลุมงานของทานมีการควบคุมกระบวนการบริหารงานอยางไร เพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบที่องคกรไดมี
การกําหนดไว 

     ภายในกลุมงานมีการกําหนดวัตถุประสงค(เปาหมาย) , มีการลงมือปฏิบัติงาน, มีการกํากับดูแลเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด, มีการปองกันการแกไขปญหา, มุงสูการบรรลุผลเปาหมายที่กําหนด มีการควบคุมกระบวนการบริหารงาน
ตามคําสั่งมอบหมายงานใหเปนไปตามกฎระเบียบที่องคกรไดกําหนดไว มีการบริหารงานตามคําสั่งผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี และ
มีการดําเนินงานของทางราชการจะตองเปนไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ มีการอางอิงทุกเรื่องเพ่ือเปนหลักคิดในการ
ปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานของพนักงานฝาย
บริหารงานปกครองดวยหลัก POCCC  ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผลการสังเคราะหขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ            
3.1 ดานการวางแผน 

                 แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานควรมีการทํางานตองมีการวางแผน ซึ่งตนปงบประมาณของทุกปควรวาง
แผนการทํางาน และปลายป มีคําสั่งมอบหมายงานแตละกลุมงานใหขาราชการและพนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมาย
งาน มีการแบงงานในที่วาการอําเภอสองพี่นอง โดยมีคําสั่งมอบหมายงานใหแตละกลุม  มีกําหนดเปาหมายขององคกรและ
กระบวนการปฏิบัติงานในสวนตางๆ ใหบรรลุผลและเปนประโยชนตอองคกรและตองมีการวางแผนขั้นตอนและลงมือปฏิบัติมีการ
ตรวจสอบความรูอยูสม่ําเสมอมีการปรับปรุงอยูเสมอ  

3.2 ดานการจัดองคการ 
     แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานควรมีการจัดองคกรในสํานักงานควรตองดําเนินการแตละกลุมงานตามท่ี

ที่วาการอําเภอตั้งเปาหมายไว การจัดการองคการของการปกครองอําเภอ เปนการจัดองคกรในการทํางานใหเปนระบบตามคําสั่ง 
3.3 ดานการบัญชาการหรือการสั่งการ 
     แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานควรมีการบัญชาการ การสั่งการมีการบังคับบัญชาตามสายงานของแตละ

กลุมงานและผูบังคับบัญชาสูงสุด ดานการบังคับบัญชามีคําสั่งมอบหมายงานใหเจาหนาที่ ที่อยูในฝายบริหารท่ัวไป การบัญชาการ
หรือการสั่งการใหเปนไปตามขั้นตอนคือ หัวหนาฝายกํากับดูแลและสั่งการ  และควรมีการแบงอํานาจหรือระบบการทํางานอยาง
ชัดเจน  

  3.4 ดานการประสานงาน 

     แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานควรมีการประสานงานภายใน ภายนอก ควรจะตองเปนลายลักษณอักษร 
เพื่อเปนหลักฐานทางราชการ การประสานในกลุมงานภายในองคกรภายใตคําสั่งมอบหมายงาน มีการมอบหมายงานในแตละกลุม
งานเพ่ือความชัดเจนทําใหการประสานงานเกิดการทํางาน ติดตอประสานงานไดเปนอยางดีและมีการประสานงานท่ีดี 

3.5 ดานการควบคุม 

     แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานควรมีการควบคุมในการปฏิบัติงานจะตองมีสายงานบังคับบัญชาลดลั่นกัน
ไปตามกลุมงานนั้น ๆ การควบคุมระบบการทํางานจะตองมีการออกคําสั่งมอบหมายงานใหขาราชการ มีคําสั่งมอบหมายงาน       
ใหเปน ฝาย/กอง เพื่อใหการทํางานเกิดความรวดเร็วทันตามกําหนดระยะเวลา ใหคําแนะนําชวยเหลือบุคลากรในองคกรเดียวกัน 
และควรมีการปฏิบัติไปตามเปาหมายและการทํางานตามที่มอบหมายใหไดเสร็จตามเวลา 

9. สรุปผลการวิจัย
             9.1 กระบวนการบริหารงานของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี  ดานการวางแผนกระบวนการในการบริหารงาน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การบริหารงานภายในกลุมมีคําสั่งแบงงาน
ความรับผิดชอบของแตละคนอยางชัดเจน มีการหมอบหมายใหงานตาง ๆ และงานในหนาที่ใหเจาหนาที่รับผิดชอบตามหนาที่และ
ดําเนินการตามระยะเวลาที่หนังสือสั่งการกําหนด การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของงาน เพื่อใหงานประสิทธิภาพผูใหขอมูล มี
ความเห็นวา การแบงงานกันอยางชัดเจน และเปนสัดสวนความรับผิดชอบตามสมรรถนะและความเหมาะสม มีเปาหมายที่ชัดเจน
ในการทํางาน แตจะตองมีงานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ดานการมอบหมายงาน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา มีคําสั่ง
มอบหมายแบงงานชัดเจนและการทํางานแตละเรื่องตองอางอิงระเบียบ ขอกฎหมาย ใหชัดเจน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลช้ีวัดผลได ดานการติดตอประสานงานกับกลุมงานอื่น ๆ ภายในองคกรหรือหนวยงานภายนอกองคกร  ผูใหขอมูล มี
ความเห็นวา มีการสรางความสัมพันธในการทํางานรวมกันทุกฝายโดยอาศัยความเขาใจและความตกลงรวมกัน ในการติดตอ
ประสานงานกับกลุมงานอื่นภายในองคกร จะตองทําบันทึกใหชัดเจน  ดานการควบคุมกระบวนการบริหารงาน ผูใหขอมูล มี
ความเห็นวา การดําเนินงานของทางราชการจะตองเปนไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ มีการควบคุมกระบวนการ
บริหารงานตามคําสั่งมอบหมายงาน มีการอางอิงทุกเรื่องเพื่อเปนหลักคิดในการปฏิบัติงาน  

9.2 ขอเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง  
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการวางแผน ผูใหขอมูลเห็นวาการทํางานตองมีการวางแผนการทํางาน มีคําสั่งมอบหมาย
งานแตละกลุมงานใหขาราชการและพนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมายงานเพ่ือความชัดเจนในขอบเขตของแตละงาน 
ดานการจัดองคการผูใหขอมูลเห็นวา การจัดองคกรในสํานักงานควรตองดําเนินการแตละกลุมงานตามที่ท่ีวาการอําเภอตั้งเปาหมาย
ไว เปนการจัดองคกรในการทํางานใหเปนระบบตามคําสั่งมอบหมายงาน ดานการบัญชาการหรือการสั่งการผูใหขอมูลเห็นวา การ
บัญชาการ การสั่งการมีการบังคับบัญชาตามสายงานของแตละกลุมงานและผูบังคับบัญชาสูงสุด 1 คน เพื่อตัดสินใจใหเปนไปตาม
ขั้นตอน ดานการประสานงาน ผูใหขอมูลเห็นวา การประสานงานภายใน ภายนอกองคกร ควรจะตองเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอยู
ภายใตคําสั่งมอบหมายงานดวยความชัดเจน เพื่อใชเปนหลักฐานทางราชการ ดานการควบคุมผูใหขอมูลเห็นวาการควบคุมในการ
ปฏิบัติงานจะตองมีการออกคําสัง่มอบหมายงานใหขาราชการ ลูกจางทุกทานตามสายงาน ใหมีการปฏิบัติไปตามเปาหมายและการ
ทํางานตามที่มอบหมายใหไดเสร็จตามเวลาและมีการแกไขขอผิดพลาดของการปฏิบัติงานดวยดี 

10. อภปิรายผล

จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC   
ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ผูศึกษาไดนําประเด็นสําคัญที่พบมาอภิปรายผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 

10.1 การศึกษากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอ  
สองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภายในกลุมงานมีการวางแผนกระบวนการในการบริหารงานอยางไร ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การบริหารงานภายใน
กลุมมีคําสั่งแบงงานความรับผิดชอบของแตละคนอยางชัดเจน มีการหมอบหมายใหงานตาง ๆ และงานในหนาที่ใหเจาหนาที่
รับผิดชอบตามหนาท่ีและดําเนินการตามระยะเวลาท่ีหนังสือสั่งการกําหนด ภายในกลุมงานมีการกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของ
งานอยางไร เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การแบงงานกันอยางชัดเจน และเปนสัดสวนความรับผิดชอบตาม
สมรรถนะและความเหมาะสม มีเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางาน แตจะตองมีงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งหมายความ
วา งานที่ไมไดมีคําสั่งชัดเจนเม่ือผูบังคับบัญชามอบหมายก็ตองทําไดและมีประสิทธิภาพดวย อีกทั้งยังมีการวางระบบการลงรับ
หนังสือและสงใหเจาหนาที่รับผิดชอบทําใหทันภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดและเสนอตอหัวหนางาน ภายในกลุมงานมีการ
มอบหมายงานอยางไร ผูใหขอมูล มีความเห็นวา มีคําสั่งมอบหมายแบงงานชัดเจนและการทํางานแตละเร่ืองตองอางอิงระเบียบ ขอ
กฎหมาย ใหชัดเจน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช้ีวัดผลได ภายในกลุมงานมีการติดตอประสานงานกับกลุมงานอื่น ๆ 
ภายในองคกรหรือหนวยงานภายนอกองคกรอยางไร เพื่อทําใหกระบวนการการบริหารงานเปนไปอยางราบร่ืน  ผูใหขอมูล มี
ความเห็นวา มีการสรางความสัมพันธในการทํางานรวมกันทุกฝายโดยอาศัยความเขาใจและความตกลงรวมกัน ในการติดตอ
ประสานงานกับกลุมงานอ่ืนภายในองคกร จะตองทําบันทึกใหชัดเจน (หนังสือภายใน) เพื่อเปนหลักฐานทางราชการ และสําหรับ
กับหนวยงานภายนอกจะตองทําเปนหนังสือทางราชการ (หนังสือภายนอก) เพื่อใชติดตอสื่อสารอยางถูกตองและเปนระบบ 
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ภายในกลุมงานมีการควบคุมกระบวนการบริหารงานอยางไร เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบที่องคกรไดมีการกําหนดไว ผูใหขอมูล มี
ความเห็นวา การดําเนินงานของทางราชการจะตองเปนไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ มีการควบคุมกระบวนการ
บริหารงานตามคําสั่งมอบหมาย 

สอดคลองกับงานวิจัย ของ วิภารัตน  กอพยัคฆินทร (2547) ศึกษาเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการท่ีมีตอการปฏิบัติงานของหัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
โดยการศึกษาคุณลักษณะการปฏิบัติงานความสามารถดานความรูความคิด ความสามารถทางกระบวนการปฏิบัติ คุณลักษณะทาง
จิตใจดานความเปนผูนํา ดานการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะ  จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะในการทํางาน 
ความสามารถ ดานความรูความคิด ความสามารถทางกระบวนการปฏิบัติ คุณลักษณะทางจิตใจ ดานความเปนผูนําตามความ
คิดเห็นของผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดและตามความคิดเห็นของเจาคณะ
จังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนักวิชาการวัฒนธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก สวนดานการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการวัฒนธรรม โดยรวมอยูในระดับนอย ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักวิชาการวัฒนธรรม หัวหนา
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด พบวา เปนปญหาอุปสรรคลําดับแรกคือ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การจัดบุคลากร อํานาจหนาที่
การจัดองคการ การสั่งการ 

จากการศึกษากระบวนการบริหารงาน ตามหลัก POCCC ที่ใช มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน โดยปญหาอุปสรรคอันดับแรกคือ ในดานของ การสั่งการ และการจัดองคกร เพราะฉะน้ันจึงตองมีการแบงงานกัน
อยางชัดเจน และเปนสัดสวนความรับผิดชอบตามสมรรถนะและความเหมาะสม มีเปาหมายที่ชัดเจนในการทํางาน แตจะตองมีงาน
อื่น ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

10.2 การเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง ที่วาการอําเภอ   
สองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการสังเคราะหขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ ดานการวางแผน ผูใหขอมูล มีความเห็นวา การทํางาน
ตองมีการวางแผนการทํางาน งานที่ไดวางแผนไวประสบผลสําเร็จอยางไร มีคําสั่งมอบหมายงานแตละกลุมงานใหขาราชการและ
พนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมายงานเพ่ือความชัดเจนในขอบเขตของแตละงาน ดานการจัดองคการ การจัดองคกรใน
สํานักงานควรตองดําเนินการแตละกลุมงานตามที่ท่ีวาการอําเภอต้ังเปาหมายไว เปนการจัดองคกรในการทํางานใหเปนระบบตาม
คําสั่งมอบหมายงาน ดานการบัญชาการหรือการสั่งการ การบัญชาการ การสั่งการมีการบังคับบัญชาตามสายงานของแตละกลุม
งานและผูบังคับบัญชาสูงสุด 1 คนเพ่ือตัดสินใจใหเปนไปตามข้ันตอน ดานการประสานงาน การประสานงานภายใน ภายนอก
องคกร ควรจะตองเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอยูภายใตคําสั่งมอบหมายงานดวยความชัดเจน เพื่อใชเปนหลักฐานทางราชการ  ดาน
การควบคุม การควบคุมในการปฏิบัติงานจะตองมีการออกคําสั่งมอบหมายงานใหขาราชการ ลูกจางทุกทานสายงาน ใหมีการ
ปฏิบัติไปตามเปาหมายและการทํางานตามที่มอบหมายใหไดเสร็จตามเวลาและมีการแกไขขอผิดพลาดของการปฏิบัติงานดวยดี 

สอดคลองกับงานวิจัย ของ เอมรินทร จันทรบุญนาค (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลสูความ
เปนเลิศของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุ คคลสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานบุคคลสูความเปนเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จากการศึกษาพบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาบางแหง
ตัดสินใจโดยผูบริหารเปนสวนใหญ และสถานศึกษาบางแหงขาดการประสานสมัพันธกันระหวางบุคลากร วิธีการบริหารงานบุคคลสู
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ความเปนเลิศ คือ การวิเคราะหองคการ การวางแผน การสื่อสารความเขาใจการปฏิบัติการ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการ
นําไปใช คือการนํารูปแบบไปใช ผลท่ีไดรับจากการนํารูปแบบไปใชในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  การตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวา ดานความเปน
ประโยชน ความเหมาะสม ความถูกตอง มีความสําคัญมากท่ีสุดในการบริหารในสถานศึกษา 

จากการศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารงาน POCCC ที่ใช มีความสัมพันธเกี่ยวของกับ การวางแผน และการ
ประสานงานมากท่ีสุด โดยตองมีการวางแผนการทํางาน งานที่ไดวางแผนไวประสบผลสําเร็จอยางไร มีคําสั่งมอบหมายงานแตละ
กลุมงานใหขาราชการและพนักงานจาง ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งมอบหมายงานเพ่ือความชัดเจนในขอบเขตของแตละงาน และการ
ติดตอประสานงาน การประสานงานภายใน ภายนอกองคกร ควรจะตองเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอยูภายใตคําสั่งมอบหมายงาน
ดวยความชัดเจน เพื่อใชเปนหลักฐานทางราชการ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและความถูกตองตอไป 

11.ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารงานดวยหลัก POCCC  ของพนักงานฝายบริหารงานปกครอง 
ที่วาการอําเภอสองพ่ีนอง อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีขอเสนอแนะดังนี ้ 

1. องคกรควรใหความสําคัญ และใหเปนสวนหนึ่งในการบริหารองคกรโดยยึดหลักกระบวนการบริหารงานตามหลัก
POCCC ซึ่งจะสงผลใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน

2. องคกรควรเล็งเห็นถึงการจัดโครงสรางองคกรท่ีสอดคลองกับเปาหมายของแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธในแตละหนวยงาน เพื่อใหการทํางานเปนไปไดอยางราบรื่น

3. การประสานงานและการดําเนินงานมีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานในองคกร เพราะฉะน้ันในองคกรควรมีการ
จัด outing เพื่อสรางความสัมพันธของคนในองคกร

เอกสารอางอิง  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. (2562). บทบาท ภารกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพ ฯ : 

        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 
วิภารัตน  กอพยัคฆินทร. (2547). การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด.  

        ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
เอมรินทร จันทรบญุนาค. (2561). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลสูความเปนเลิศของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
        เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา. คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
Fisher, Cynthia D. and Others. Human Resource Management. 2nd, ed. Boston.  

        Toronto : Houghton Mifflin Company, 1993. 

Flippo, Edwin B. Personal Management. New York : McGraw-Hill Book Company, 1973. 

Henri Fayol. (1841). Management function. เขาถึงเมื่อ 13 มกราคม 2564. เขาถึงไดจาก 

        https://th.hrnote.asia/orgdevelopment 

Mintzberg, Henry. “The Manager’s Job Folklor and Fact” Harvaed Business Review.  

        52, No.4 (July-August 1975) 49-61. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1992 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



สถานภาพอํานาจของระบอบกษัตริยในสมัยอาณาจักรโรมัน 

ธิติพงศ มีทอง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*pices_aphrodite@hotmail.com

บทคัดยอ 

บทความเรื่องนี้มีจุดมุงหมายในการศึกษาสถานภาพอํานาจของกษัตริยในสมัยอาณาจักรโรมัน ซึ่งเปน
ชวงระยะเวลาแรกเริ่มของการกอต้ังกรุงโรมอันเปนอารยธรรมโบราณของชาวตะวันตก   การปกครองในสมัย
อาณาจักรโรมันแรกเร่ิมนั้นเปนรูปแบบการปกครองระบอบกษัตริย ซึ่งมีปรากฎตามตํานานคําบอกเลาท่ีไดมี
การบันทึกไวเปนลายลักษณอักษรในสมัยสาธารณรัฐโรมัน ซ่ึงเปนสมัยการปกครองในชั้นหลัง  ทั้งนี้สมัย
ดังกลาวถือไดวากษัตริยโรมันมีอํานาจตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยอยางเต็มเปยมทุกประการ  ทั้งในดาน
การบริหาร นิติบัญญัติแล ตุลาการ อยางครบถวน  ไมเพียงแตเทานั้นสิ่งท่ีเสริมสรางใหพระราชสถานภาพของ
กษัตริยสูงสงขึ้นยังรวมไปถึงการเปนทรงดํารงตําแหนงเปนสังฆนายกอันเปนตําแหนงทางศาสนาดวย ทําให
กษัตริยทรงมีอํานาจทั่งในทางโลกและทางจิตวิญญาณ  อยางไรก็ตาม ระบอบกษัตริยโรมันก็ไดเสื่อมลงเพียง
เจ็ดชั่วรุนและก็ไดถูกเปลี่ยนมาเปนรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโรมันในเวลาตอมา ทําใหอํานาจ
สมบูรณาญาสิทธิราชยของกษัตริยโรมันท่ีเคยมีมายุติลงและไดถูกเปล่ียนแปลงการปกครองเปนแบบ
สาธารณรัฐโรมันในทายที่สุด 

คําสําคัญ: สถานภาพอํานาจอาณาจักรโรมัน ระบอบกษัตริย อาณาจักรโรมัน  
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The Status Power of Monarchy in The Roman Kingdom. 
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Abstract 

The purpose of this article is to study the power of monarchy in the period of 

Roman kingdom, the initial age of the founding of Rome and the ancient civilization of the 

West. The government in the early Roman kingdom was a form of monarchy appearing 

according to the legend, the pulpit has been recorded later in the writing documents during 

the later Roman. However, at that time it can be considered that the Roman king had a full 

absolute monarchy in all respects namely administration, legislation and judiciary in its 

entirety. The power of the royal status include being a supreme chief, a highest religious 

position in Roman kingdom. This gives the monarch’s power both in the world and in the 

spirit. The Roman monarchy, notwithstanding; had only declined for seven generations and 

that it was later changed to a form of consul, the new rule of the Roman Republic. This 

brought an end to the absolute power of the Roman kings and was eventually changed to a 

Roman republic. 

Keywords: Roman Empire, Absolute Monarchy, Roman Council 

บทนํา 

อาณาจักรโรมัน (753–509 กอนคริสตศักราช) เปนชวงเวลาที่กษัตริยปกครองดินแดนและเปน
ชวงเวลาที่กษัตริยมีอํานาจตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโดยที่กษัตริยมีอํานาจโดยเด็ดขาด  ยุคนี้ถือไดวา
เปนยุคแรกเริ่มทางประวัติศาสตรโรมันโดยที่เมืองและดินแดนตาง ๆ ในคาบสมุทรอิตาลีถูกปกครองโดย
กษัตริย  อยางไรก็ตาม มีหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับสมัยการปกครองของกษัตริยในอาณาจักรโรมัน 
ทวาบันทึกลายลักษณอักษรในชวงเวลาดังกลาวนี้มีปรากฏนอยมาก เรื่องเลาในสมัยนี้ถูกบันทึกขึ้นในชวงสมัย
สาธารณรัฐโรมัน (Roman republic) และสมัยจักรวรรดิโรมัน (Roman empire) ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องท่ีมา
จากคําบอกเลาหรือมุขปาฐะอันเปนเร่ืองราววรรณกรรมท่ีเลาสืบตอกันมา (Captivating History. 2020: 6) 
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ทั้งนี้ตามตํานานของการสรางอาณาจักรโรมันน้ันเริ่มตนดวยการสรางเมืองในราว 753 ปกอนคริสตศักราช ชาว
โรมันแรกเร่ิมนั้นมีการต้ังถิ่นฐานอยูที่ภูเขาพาลาไทน (palatine) ดินแดนที่อยูอาศัยของชาวโรมันแรกเร่ิมนั้น
ครอบคลุมตลอดไปถึงริมฝงแมน้ําไทเบอร ซึ่งเปนใจกลางหลักของคาบสมุทรอิตาลีซึ่งชาวโรมันไดตั้งถิ่นฐานขึ้น
ในยุคแรกเริ่ม  ในเวลาตอมาการปกครองดวยระบอบกษัตริยก็เสื่อมสลายลงและไดถูกแทนที่ดวย ระบอบ
สาธารณรัฐใน 509 ปกอนคริสตศักราช 

นักประวัติศาสตรยังมีการคนพบรองรอยสถานท่ีของการสรางอาณาจักรโรมันในชวงสมัยแรกเร่ิม โดย
มีการคนพบซากปอมปราการรายลอมในชวงระยะเวลาแรก  นอกจากนี้เทือกเขาพาลาไทนและเทือกเขาอ่ืน ๆ 
ในบริเวณใกลเคียงก็เปนเสมือนปอมปราการทางธรรมชาติขนาดใหญที่ลอมรอบกรุงโรมเอาไว  ปอมปราการ
ดังกลาวนี้จึงทําใหกลายเปนชัยภูมิที่ดีในการปองกันขาศึก (Miller. 2015: 23) ขณะเดียวกันกรุงโรมยังบริบูรณ
ไปดวยท่ีราบลุมอันอุดมสมบูรณ พ้ืนทีก่ารเพาะปลูกพืชผลตาง ๆ ซึ่งใหผลผลิตไดดีดวย  คุณลักษณะดังกลาวนี้
จึงทําใหกรุงโรมในระยะแรกเร่ิมประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการสรางบานแปงเมืองข้ึนตาม
ประวัติศาสตรกรุงโรม เอกสารตามคําบอกเลาของการสรางอาณาจักรโรมันในชวงระยะเวลาน้ี ไดมาจากการ
บันทึกของลิวี่ (Livy) พลูทารค (Plutarch) และไดโอนิดิอุส (Dionydius) แหงฮาลิคารนาซัส ซึ่งพวกเขาไดรอย
เรียงเรื่องราวตามคําบอกเลาแบบมุขปาฐะจากผูคนในสมัยนั้นถายทอดลงในเอกสาร 

 การสถาปนาระบอบกษัตริยในฐานะอํานาจทางโลก 

ระบบกษัตริยตามท่ีมีการบันทึกไวในตํานานไดเลาวากษัตริยนั้นเปนผูมีบทบาทสําคัญในยุคแรกเร่ิม
ของการสรางกรุงโรม ทั้งนี้กษัตริยจะถูกเลือกโดยประชาชนในกรุงโรมเพ่ือรับใชประชาชนเหลานั้น  รวมทั้ง
พระองคยังทรงดํารงตําแหนงกษัตริยตลอดพระชนมชีพ ผูที่ไดรับเลือกเปนกษัตริยของอาณาจักรโรมันนั้นจะไม
มีอํานาจทางการทหารอยางเบ็ดเสร็จ (Kerrigan. 2001: 11)  ทั้งนี้กษัตริยไมมีอํานาจที่จะบังคับใชกองพล
ทหารเพ่ือรักษาราชบัลลังกเอาไว สิ่งเหลาน้ีจึงเปนคุณธรรมที่สําคัญของผูที่เปนกษัตริยในอาณาจักรโรมัน
รวมท้ังยังกลายเปนคุณลักษณะที่สืบทอดตอกันมาของกษัตริยโรมัน   เคร่ืองราชูปโภคของกษัตริยโรมัน
ประกอบไปดวยลิกเตอร (lector) หรือขาราชบริพารตามเสด็จจํานวนสิบสองคนซึ่งตางถือมัดไมที่ถูกมัดโดยมี
มีดปลายขวานโผลออกมา (fasces) รวมทั้งพระราชอาสนตั่ง (Curule) กษัตริยยังสวมใสพระบรมราชภูษิตา
ภรณโทกา (Toga)  ฉลองพระบาทแดง และมหามงกุฎอันประดับดวยเพชรรอบพระเศียร (Captivating 

History. 2020: 15)    

ทั้งนี้สถานภาพของกษัตริยในยุคอาณาจักรโรมันนั้นประกอบไปดวยอํานาจทั้งทางโลกและอํานาจทาง
ธรรมซ่ึงสงเสริมใหสถานภาพกษัตริยของโรมันในยุคแรกเริ่มของการกอตั้งกรุงโรมนนั้นสูงสงเปนอยางมาก 
อํานาจที่สําคัญในทางโลกประกอบไปดวยอํานาจการบริหาร อํานาจฝายกฎหมาย และอํานาจตุลาการอยาง
เต็มท่ี ซึ่งอํานาจเหลานี้ลวนเปนอํานาจเบ็ดเสร็จตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทั้งสิ้น  ในดานอํานาจการ
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บริหารน้ัน (executive power) กษัตริยนั้นไดรับอํานาจเทวสิทธิ์โดยผานทางสภานิติบัญญัติ (Curiate 

assembly) หรือ comitia curiata ในภาษาละติน (Miller. 2015: 34) นับตั้งแตที่พระองคทรงกาวขึ้น
ครองราชสมบัติ  ดังนั้น อํานาจของกษัตริยนั้นถือเปนอํานาจท่ีติดตัวไปตลอดชีวิต อีกทั้งยังคุมครองพระองค
จากการถูกฟองรองกลาวโทษหรือพิจารณาคดีตอกษัตริยดวย   อาจกลาวไดวากษัตริยภายใตระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยนั้นจึงไมมีผูใดที่จะฟองรองหรือกลาวโทษได 

ในฐานะที่ทรงเปนกษัตริยนั้นพระองคทรงเปนเจาของอํานาจสูงสุดแตเพียงผูเดียวภายใตระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  ในขณะเดียวกันสถาบันกษัตริยก็ทรงถือพระราชอํานาจดานการบริหารของฝายพล
เรือนและอํานาจทางฝายกลาโหมสูงสุดในฐานะที่พระองคทรงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของกองพลทุกหนวยใน
อาณาจักรโรมัน  (Captivating History. 2020: 17) ทั้งนี้แมกษัตริยในอาณาจักรโรมันจะมีอํานาจที่เปยมลน
มากเพียงใดก็ตาม แตทวากฎหมายโรมันก็ยังใหความคุมครองประชาชนในการปกปองไมใหกษัตริยใชอํานาจ
เกินขอบเขตซึ่งจะสงผลคุกคามตอประชาชน  นอกจากนี้อํานาจของกษัตริยนั้นยังรวมไปถึงอํานาจในการ
แตงตั้งหรือเสนอเจาหนาที่เพ่ือเปนคนของรัฐดวย โดยกษัตริยจะแตงตั้งทหารราชองครักษ (tribunus 

celerum) เพ่ือเปนผูที่รับใช ตรีบูรน tribune และเปนผูบังคับบัญชาในฐานะที่เปนองครักษของกษัตริยซึ่ง
ตําแหนงผูบังคับบัญชาคือceleres 

กษัตริยโรมันยังมีอํานาจในการแตงต้ังตรีบูน (tribune) ซึ่งเปนตําแหนงท่ีสองรองจากสถาบันกษัตริย 
นอกจากนี้พระองคยังมีอํานาจในการเรียกประชุมสภาคูริเอท (curiate) หรือสภานิติรวมทั้งยังมีอํานาจในการ
ออกกฎหมายดวย (Jackson. 2015: 37) พระราชอํานาจของกษัตริยโรมันยังมีหนาที่ในการแตงต้ังเจาหนาที่
ระดับสูงแหงนครบาล (Praefectus Urbi) ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูรักษาความสงบเรียบรอยของอาณาจักรโรมัน  
ทั้งนี้เมื่อกษัตริยเสด็จออกนอกเมืองนั้นเจาหนาที่ระดับสูงแหงนครบาลจะมีอํานาจแทนกษัตริยชั่วคราว ซึ่งเขา
จะไดรับอํานาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยภายในกรุงโรมทั้งสิ้น กษัตริยเองยังไดรับสิทธิ์ในการแตงตั้งพวก
แพทริเชียนในสภาซีเนตดวย 

ในดานอํานาจทางการศาล (judicial power)นั้น ตามความหมายของสมบูรณาญาสิทธิราชยของ
กษัตริยยังรวมไปถึงอํานาจทางดานการศาลดวย โดยพระองคยังทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตัดสินพิพากษา
ทางกฎหมายดวยคดีใด ๆ ทั้งปวงท่ีเกี่ยวของดวยทรงอยูในฐานะท่ีเปนประธานศาลสูงสุดของกรุงโรม  ในเร่ือง
ของดานการศาลน้ันกษัตริยจะมอบอํานาจใหกับปอนทิฟฟ (Pontiff) ซึ่งเปนเจาหนาท่ีของรัฐในการดํารง
ตําแหนงเปนผูพิพากษา  บางกรณีกษัตริยยังทรงมีพระราชอํานาจเต็มท่ีในการพิจารณาอรรถคดีทั้งปวง 
เนื่องจากกษัตริยทรงไดรับการยกยองใหเปนผูพิพากษาสูงสุดท้ังในคดีแพงและคดีอาญา (Miller. 2015: 41) 
การดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาสูงสุดนี้ทําใหกษัตริยเปนผูที่มีบทบาท สูงสุดทั้งในยามสงครามท่ีทรงดํารง
ตําแหนงเปนจอมทัพสูงสุด และในยามสงบที่ทรงดํารงตําแหนงเปนประธานศาลสูงสุดดวยเชนกัน ทั้งนี้การ
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ตัดสินของพระองคใหถือเปนที่สิ้นสุดและจะไมมีการอุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น (Jackson. 2015: 41) แตอยางไรก็ดี 
หากคูกรณตีองการท่ีจะทําการอุทธรณจะตองทํากอนที่กษัตริยจะตัดสินคดี โดยเขาผูนั้นจะตองสงเรื่องไปใหกับ
สมาชิกแพทริเชียนซึ่งเปนชนชั้นสูงในวุฒิสภาพิจารณา  อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการชวยใหการตัดสินคดีเกิด
ขอผิดพลาดนอยที่สุด เหลาสมาชิกของนิติสภาจะมีผูคอยถวายคําแนะนําในชวงของการตัดสินพิจารณาคดีทั้ง
ปวง แตทวาสภาดังกลาวก็ไมมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมการตัดสินใจเมื่อพระองคทรงตัดสินคดีความ 

ในดานอํานาจของกฎหมาย (legislative power) ภายใตการปกครองของระบอบกษัตริยนั้นวุฒิสภา
และนิติสภามีอํานาจที่รองลงมาจากอํานาจของสถาบันกษัตริย ทั้งนี้สมาชิกของวุฒิสภาและสมาชิกนิติสภาตาง
ก็ไมไดเปนอิสระ เนื่องจากพวกเขาไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกประชุมหรืออภิปรายถกเถียงปญหาใด ๆ ได ทั้งนี้สมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกนิติสภาจะเขาประชุมไดก็ตอเมื่อมีอํานาจในพระราชวินิจฉัยของกษัตริย เทานั้น
(Captivating History. 2020: 18)  ทั้งนี้สมาชิกของท้ังสองสภาจะมีการอภิปรายในเร่ืองตาง ๆ ที่ไดมีการ
เสนอใหพระองคทรงทราบไวลวงหนาแลว  ขณะที่นิติสภามีอํานาจในการผานกฎหมายซึ่งไดถูกสงมาโดย
กษัตริยอีกวาระ วุฒิสภามีอํานาจในการแนะนํารวมถึงใหคําปรึกษาตลอดจนความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับตัวบท
กฎหมายและการลงนามบังคับใชกฎหมายของกษัตริย  แตถึงกระน้ัน วุฒิสภาก็ไมมีอํานาจในการยับยั้งหรือ
หามพระองคในการลงนามแตอยางไร ทั้งนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่กษัตริยทรงกระทําไมไดโดยปราศจากความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาและนิติสภาคือการประกาศทําสงครามกับตางชาติ ซึ่งการประกาศทําสงครามนั้นจะตอง
ไดรับฉันทามติจากสภาทั้งสองเทานั้น 

สถานภาพของกษัตริยในฐานะสังฆนายก 

นับตั้งแตการสถาปนาระบอบกษัตริยกลาวไดวากษัตริยทรงถือพระราชอํานาจเทวสิทธิ์ที่ปกครองใน
กรุงโรมนับตั้งแตโรมิวรุสไดปราบดาภิเษกตนเองขึ้นเปนกษัตริย และยังไดสถาปนาตนเองข้ึนเปนออเกอร
(augur) หรือนักบวชโรมัน ซึ่งหลักการอันนี้นํามาสูการกอตั้งศาสนาในโรมันขึ้น  ทั้งนี้กษัตริยโรมันจะทรงดํารง
ตําแหนงเปนออเกอร ดวย ซ่ึงตําแหนงดังกลาวน้ีเปนตําแหนงสําหรับกษัตริยในโรมันเทาน้ัน (Jackson. 2015: 
55) ตําแหนงออเกอรนี้เปนตําแหนงในการประกอบศาสนพิธีของโรมันโดยเฉพาะ ทั้งนี้การประกอบศาสนกิจ
หรือพิธีกรรมใด ๆ นั้นเปนการติดตอกับทวยเทพแหงโรมันโดยตรงพิธี ซึ่งพิธีดังกลาวนี้จะกระทําโดยผาน
กษัตริยเทานั้นซึ่งเชื่อวากษัตริยเปนผูไดรับเลือกและไดรับความยินยอมจากพระเจา   

ดังนั้น ในสมัยอาณาจักรโรมันประชาชนชาวโรมันตางมีความเช่ือวากษัตริยเปนผูที่ถูกเลือกมาจากพระ
เจาโดยตรง โดยที่ทรงเปนตัวกลางระหวางประชาชนโรมันกับเทพเจาในการประกอบศาสนพิธี  ดวยเหตุนี้
กษัตริยจึงเปนผูประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญมาก ทําใหกษัตริยจึงดํารงตําแหนงสังฆนายก (chief priest) แหง
โรมันหรือประมุขของศาสนาโรมัน (Kerrigan. 2001: 36) พระราชกรณียกิจหนึ่งที่สําคัญมากในฐานะท่ีทรงเปน
ออเกอรหรือนักบวชโรมันนั้นคือกษัตริยมี อํานาจหนาที่ ในการดูแลปฏิทินในรอบป  รวมถึงการจัด

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

1997 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



หมายกําหนดการในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโรมัน ทําใหประชาชนชาวโรมันตองพ่ึงพากษัตริยในเร่ือง
ของการประกอบศาสนาพิธีกรรมตาง ๆ อยางมาก (Captivating History. 2020: 22) ทําใหกษัตริยกลายเปน
ความหวังที่พ่ึงทางใจใหกับชาวโรมันไปโดยปริยาย  กษัตริยยังมีบทบาทในการแตงตั้งเจาหนาท่ีระดับทาง
ศาสนาในพ้ืนที่ตาง ๆ สิ่งเหลานี้จึงทําใหกษัตริยสามารถสรางเครือขายโยงใยผูกพันกับผูคนชาวโรมันไดแนน
แฟนมากย่ิงขึ้น ขณะที่ประชาชนโรมันตองพ่ึงกษัตริยเปนอยางมากในฐานะท่ีพระองคทรงเปนผูนําทางจิต
วิญญาณ  ในเวลาตอมาดวยเหตุนี้กษัตริยโรมันจึงมีอํานาจทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกัน 

การเลือกกษัตริยขึ้นปกครองโรมัน 

เมื่อกษัตริยเสด็จสวรรคตลง กรุงโรมจะเขาสูภาวะการปราศจากกษัตริยชั่วคราว (interregnum) 

อํานาจสูงสุดของรัฐจะตกไปอยูที่วุฒิสภา ซึ่งสมาชิกของวุฒิสภาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการแตงตั้งกษัตริย
องคตอไปที่จะปกครองอาณาจักรโรมันแทน  ทั้งนี้เมื่อกษัตริยสิ้นพระชนมลงวุฒิสมาชิกจะทําการประชุมและ
จัดการแตงตั้งผูสําเร็จราชการชั่วคราว (interrex) เพ่ือรักษาอํานาจตลอดจนความสงบเรียบรอยของกรุงโรมัน
เปนเวลา 5 วัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือไมใหเกิดการกลียุคขึ้นในกรุงโรม ตลอดจนเสนอกษัตริยองคตอไปที่จะ
ขึ้นมาปกครองกรุงโรม (Miller. 2015: 43-44) อยางไรก็ดี หากวุฒิสมาชิกไมสามารถหาผูที่ดํารงตําแหนงขึ้น
กษัตริยไดภายในเวลา 5 วันแลว เหลาวุฒิสมาชิกและผูสําเร็จราชการจะตองแตงต้ังประธานวุฒิสภาขึ้นมาหน่ึง
คนเพ่ือสืบทอดอํานาจตอจากกษัตริยองคกอนเปนเวลาอีก 5 วัน  กระบวนการดังกลาวนี้จะดําเนินตอไปจวบ
จนกวาจะไดกษัตริยองคใหมข้ึนมาเพ่ือปกครองอาณาจักรโรมัน ทั้งนี้ผูสําเร็จราชการจะหาผูที่เหมาะสมหรือผูที่
ถูกเสนอชื่อขึ้นเปนกษัตริย โดยท่ีผูสําเร็จราชการจะนําชื่อผูถูกเสนอข้ึนมายังวุฒิสภาเพ่ือรับรองและเมื่อสมาชิก
วุฒิสภารับรองแลวผูสําเร็จราชการจะประชุมรวมกับสมาชิกนิติสภาอีกครั้งเพ่ือดําเนินการเลือกตั้งกษัตริยองค
ตอไปในการปกครองอาณาจักรโรมัน (Kerrigan. 2001: 32-33) 

ผูที่ไดรับการถูกเสนอชื่อขึ้นเปนกษัตริยจะตองถูกเสนอชื่อตอนิติสภาซึ่งเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของ
ประชาชนชาวโรมัน ทั้งนี้ประชาชนชาวโรมันอาจจะยอมรับหรือปฏิเสธผูที่ไดรับการถูกเสนอชื่อขึ้นเปนกษัตริย
ไดเชนกัน  แตทั้งนี้เมื่อเสียงสวนใหญยอมรับผูที่ถูกเสนอชื่อแลวนั้น การเลือกตั้งกษัตริยก็จะดําเนินตอไป การ
แตงตั้งกษัตริยนั้นจะมีกฎหมายที่สําคัญ 2 ฉบับเปนเครื่องค้ําประกันในการรองรับ ซึ่งเปนการสงเสริมให
กษัตริยพระองคนั้นไดรับการแตงตั้งใหมีอํานาจเต็มอยางสมบูรณภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยของ
อาณาจักรโรมัน กฎหมายฉบับแรกคือการท่ีชาวโรมันนั้นยอมรับอํานาจเทวสิทธิ์ที่มาในนามของพระเจา โดย
เมื่อมีการแตงตั้งกษัตริยแลว สถานภาพอํานาจของกษัตริยนั้นจะอยูภายใตระบอบสมมติเทพ (aupices) อีกทั้ง
กษัตริยยังจะตองรับตําแหนงเปนสังฆนายกสูงสุดของกรุงโรมในฐานะท่ีเปนออเกอรหรือนักบวช  เมื่อท้ังสอง
สภาไดผานความเห็นชอบในการแตงต้ังกษัตริยแลวนั้น (Captivating History. 2020: 24-25) นักบวชชั้นสูงใน
ราชสํานักจะเปนผูประกอบพิธีบรมราชภิเษก เมื่อพิธีดังกลาวแลวเสร็จลงกษัตริยจะเสด็จออกที่มุขเด็ด โดยจะ
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ประทับนั่งบนพระราชอาสนที่สรางดวยหินออนและมีประชาชนเขาเฝาทูลละอองพระบาทดานลาง  
ขณะเดียวกันนักบวชจะอานประกาศตอหนาสาธารณชนวาพระเจาไดมอบอํานาจใหกษัตริยเปนตัวแทนของ
พระองค กษัตริยยังทรงเปนสังฆนายกสูงสุดในกรุงโรม กฎหมายฉบับที่สองนั้น เปนการมอบอํานาจ
สมบูรณาญาสิทธิราชยใหกับกษัตริย (Jackson. 2015: 61) ทั้งน้ีสมาชิกนิติสภาจะทําการลงมติในรางกฎหมาย
ดังกลาวกอนหนาที่จะไดมีการเลือกกษัตริยไวกอนหนานี้  โดยกษัตริยจะตองเสด็จปรากฎองคตอที่ประชุมตอ
สมาชิกนิติสภา คณะสมาชิกนิติสภาจะมอบอํานาจทางสมบูรณาญาสิทธิราชยอันนี้ใหแกกษัตริยทามกลางการ
ยินยอมของทุก ๆ คน ซึ่งในทางทฤษฎีถือวาประชาชนชาวโรมันน้ันตางก็ยอมรับโดยดุษฎี  เมื่อผานขั้นตอนจาก
การมอบอํานาจในนิติสภาแลวนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะรับชวงตอในการควบคุมข้ันตอนกระบวนการตอไป 

วุฒสิภา 

ตามตํานานกลาววาโรมิวลุส (Romulus) ซึ่งเปนกษัตริยองคแรกตามตํานานของอาณาจักรเปนผูตั้ง
วุฒิสภาขึ้นภายหลังจากที่เขาไดสถาปนากรุงโรมข้ึน  ทั้งนี้โรมิวลุสไดเลือกชนชั้นสูงจํานวนหนึ่งขึ้นเปน
วุฒิสมาชิก  ชนชั้นสูงเหลานั้นลวนเปนชายที่มีฐานะม่ังค่ังและมีภรรยาชนชั้นสูงแตงงานถูกตองตามกฎหมาย 
ซึ่งชนชั้นสูงเหลานี้ลวนดํารงตําแหนงเปนวุฒิสมาชิกในสภา (Captivating History. 2020: 8)  วุฒิสมาชิกเปน
สภาที่ปรึกษาแกกษัตริย ในฐานะท่ีเปนสภาแหงรัฐ (council of state)  วุฒิสภาในสมัยอาณาจักรโรมัน
ประกอบไปดวยสมาชิกชนชั้นสูง 300 คน ซึ่งถูกคัดเลือกมาจากสามเผาใหญในกรุงโรมอันประกอบไปดวยเผา
ลาติน (Latin) เผาซาไบส (Sabines) และเผาอิทรัสกัน (Etruscan) ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม ตามตัวบทกฎหมายนั้นกษัตริยมีอํานาจเบ็ดเสร็จแตเพียงผูเดียวในการแตงตั้งวุฒิสมาชิก 
ทั้งนี้การเลือกวุฒิสมาชิกนั้นถือเปนประเพณีที่สืบทอดตอ ๆ กันมา ภายใตการปกครองของระบบกษัตริยนั้น
วุฒิสมาชิกถือไดวามีอํานาจนอยมาก เนื่องจากกษัตริยมีอํานาจในทางการเมืองของรัฐซึ่งมีสิทธิ์ในการบริหาร
ราชการแผนดินดวยพระองคเองโดยปราศจากความเห็นชอบของเหลาวุฒิสมาชิกในสภาได อํานาจหลักของ
วุฒิสภานั้นมีเพียงการใหคําปรึกษาและถวายขอแนะนําใหแกกษัตริย ตลอดจนการเปนผูประสานงานเกี่ยวกับ
ดานกฎหมายกับสมาชิกนิติสภาเปนสําคัญ 

ภายหลังจากระบบกษัตริยโรมันลมสลายลง 

ภายหลังจากการปกครองดวยระบอบกษัตริยโรมันลมสลายลง อาณาจักรโรมันไดเกิดตําแหนงใหมที่
ถูกสรางขึ้นซึ่งถูกเรียกวากงสุล (consul) ขึ้นปกครองในสมัยสาธารณรัฐโรมัน  ในชวงแรกเมื่อมีการเปล่ียนถาย
อํานาจนั้นกงสุลถืออํานาจทั้งหมดเฉกเชนเดียวกับกษัตริย โดยกงสุลมีรูปแบบอํานาจอยูในสองลักษณะ 
ประการแรกเปนตําแหนงที่กงสุลขึ้นปกครอง โรมันเปนเวลาหนึ่งปจากการเลือกต้ัง ในเวลาตอมาอํานาจของ
กงสุลไดคอย ๆ ลดทอนลง เน่ืองจากมีการเพ่ิม สัดสวนตําแหนงเจาหนาท่ีรัฐ (magistrate)  ในกรุงโรม  
ตําแหนงเจาหนาที่รัฐในกรุงโรมันสมัยกงสุลประกอบไปดวยแพรเทอร (Praetor) ซึ่งมีหนาท่ีในการควบคุม
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อํานาจทางการศาลของโรมัน ทําใหกงสุลมีอํานาจที่ถูกลดทอนลงเม่ือเทียบกับสมัยการปกครองดวยระบบ
กษัตริยที่ถืออํานาจทางดานตุลาการเอาไวทั้งหมดในฐานะท่ีเปนประมุขศาลสูงสุด  ตอมาโรมันไดสถาปนา
แนวคิดของระบอบทรราชย (despotism) ขึ้น ทรราชถือวาเปนผูที่มีอํานาจอยางเต็มเปยมทั้งในการบริหาร
ดานพลเรือน และการบริหารทางดานกองทัพภายในอาณาจักรโรมัน (Captivating History. 2020: 31-32) 

ในชวงของการบริหารราชการแผนดินนั้นทรราชไมตองรับผิดชอบผลตอการกระทําใด ๆ ของตนในแงกฎหมาย  
ขณะเดียวกันอํานาจของทรราชนั้นก็เปนไปอยางสมบูรณ ดวยเหตุนี้ชาวโรมันจึงไมประสงคที่จะ เลือกทรราช
ขึ้นมาปกครองโรมัน  ดังนั้น การเลือกทรราชจึงเปนเพียงแคชวงระยะเวลาส้ัน ๆ หรือชวงเกิดวิกฤตการณที่
สําคัญในกรุงโรมเทาน้ัน  แมวาทรราชมีอํานาจท่ีคลายคลึงกับกษัตริยแตทวาระบบทรราชยของโรมันนั้นจะมี
อํานาจอยูเพียง 6 เดือนเทานั้น ทรราชของโรมันถูกเลือกขึ้นมาจากชนชั้นสูงในชวงท่ีเกิดเหตุการณความวุนวาย 
และเม่ือความวุนวายนั้นสงบลงทรราชจะตองกาวลงจากอํานาจ 

ในสวนอํานาจทางศาสนานั้นไดมีการสถาปนาตําแหนงทางศาสนาโรมันใหม 2 ตําแหนงภายหลังจาก
ระบบกษัตริยโรมันเสื่อมสลายลงคือสังฆนายก (Rex Sacrorum) และสังฆบิดร (Pontifex Maximus) ทั้งนี้
ตําแหนงสังฆนายกมีอํานาจในทางทฤษฎี และเปนตําแหนงทางเจาหนาท่ีรัฐทางศาสนาสูงสุดในสาธารณรัฐ
โรมัน หนาที่ของตําแหนงสังฆนายกน้ันมีเพียงอยางเดียวคือการประกอบพิธีบูชาเทพจูปเตอรซึ่งเปนเทพเจาที่
คุมครองโรมัน  สวนตําแหนงสังฆบิดรมีอํานาจในทางปฏิบัติ และเปนเจาหนาท่ีรัฐทางศาสนาอีกตําแหนงท่ีมี
อํานาจสูงสุดในกรุงโรมันเชนกัน ตําแหนงสังฆบิดรมีอํานาจในการแตงตั้งเจาหนาท่ีรัฐทางศาสนานับตั้งแต
ตําแหนงนางชี (vestal virgin) ฟลาเมน (flamens) ปอนทิฟฟ (pontiff) ทําใหตําแหนงสังฆบิดรกลายเปน
ตําแหนงที่มีอํานาจในทางศาสนาเปนอยางมาก (Jackson. 2015: 67-68) 

สรุป 

กลาวไดวาการถือกําเนิดข้ึนคร้ังแรกของอารยธรรมโรมันเกิดข้ึนจากการสถาปนาระบอบกษัตริย  ทั้งนี้
กษัตริยตามความหมายดั้งเดิมคือผูที่มีอํานาจสูงสุดเบ็ดเสร็จตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  สถานภาพ 
และภาพลักษณของกษัตริยโรมันจึงยิ่งใหญทั้งทางโลกในฐานะที่ทรงเปนผูปกครองประชากรชาวโรมันทั้งหมด
และในทางศาสนาคือเปนสังฆนายกควบคุมการศาสนาโรมันทั้งหมดเชนกัน  กษัตริยจึงมีอํานาจควบคุมกลไกใน
การบริหารบานเมืองตลอดจนควบคุมทางดานจิตวิญญาณของชาวโรมันไว  การท่ีกษัตริยมีอํานาจมากเหลานี้ 
ไดทาํใหในทายท่ีสุดสถานะของกษัตริยเกิดการสั่นคลอนลงในรัชสมัยกษัตริยองคท่ี 7 จนนําไปสูการปดฉากของ
ระบอบกษัตริยและนําไปสูการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐโรมันขึ้นในเวลาตอมา 
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การวิจัยเรื่อง “ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจเก่ียวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด ศึกษาพื้นที่

รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตำรวจเก่ียวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด  2) เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด  ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม  โดยการวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยน้ี คือ  เจาหนาที่ตำรวจที่มีหนาทีเ่กี่ยวของโดยตรง จำนวน 5 คน เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา 

1. ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจเกี่ยวกบัคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด  ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธร
เมืองนครปฐม พบปญหาตาง ๆ แบงออกเปน 3 สาเหตุ ไดแก 1) สาเหตุการกระทำความผิดของเด็ก พบวาสภาพแวดลอม
ทางสังคมและสภาพทางดานครอบครัวนั้น มีอิทธิพลตอความประพฤติของเด็กและเยาวชน  2) ปญหาดานการปฏิบัติงาน 
พบวากฎหมายใหสิทธิและความคุมครองกับเด็กและเยาวชนมากจนเกินไปและมีขั้นตอนยุงยากมากเปนพิเศษ 3) ปญหาดาน
บุคลากร พบวาปญหาการการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและประสบการณดานกฎหมาย  

2. แนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจเก่ียวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด
ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม จะตองประกอบดวยสถาบันครอบครัว ควรตองใหความรักความอบอุน 
ไมปลอยปะละเลยเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในชวงวัยท่ีถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดไดงาย คอยสังเกตพฤติกรรมเมื่อเห็นวามีพฤติกรรม
ทีสุ่มเสี่ยงไปในทางท่ีผิด ก็ตองใหคำปรึกษาแนะนำและชี้ใหเห็นถึงบทลงโทษทางกฎหมายที่จะไดรับ หากวาไดกระทำความผิด 
และควรแกไขกฎหมายใหเหมาะสมแกการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและแกไขบทลงโทษใหเด็ดขาด จนเด็กและ
เยาวชนเกรงกลัวตอผลที่จะไดรับหากวาตนไดกระทำความผิดและไมกลาที่จะกระทำความผิดซ้ำอีก 

คำสำคัญ : การกระทำความผิด, เด็กและผูเยาวและเจาหนาท่ีตำรวจ 
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Abstract 

This research has purposes: 1) 1) to study the problems  

Subject research “Problems in the performance of police officers related to juvenile crimes. 

Study the area responsible for the Muang Nakhon Pathom Police Station "with the objective 1) to study 

the problem Barriers to performing duties of the police in connection with juvenile crimes 2) To study 

solutions to problems in performing duties of police officers in connection with juvenile cases. Study the 

area of responsibility of Muang Nakhon Pathom Police Station This research is a qualitative research.  

The sample used in this research was 5 police officers directly involved in the data collection. 

The instrument for data collection was interview form. 

1. Problems in the performance of police officers in the case of juvenile offenses. To study

problems and obstacles in performing duties of police officers in connection with juvenile crimes Studied 

the area of responsibility for Phuthon Muang Nakhon Pathom Police Station, found various problems 

divided into 3 causes: 1) The cause of the offense of the child was found in the social environment and 

the state of the family Influence the behavior of children and young people 2) Performance problems 

found that the law gave too many rights and protection to children and youth and a particularly difficult 

process 3) Personnel problems It was found that there was a lack of personnel with legal knowledge and 

experience. 

2. Guidelines for solving problems in performing duties of police officers in connection with

juvenile cases Study the area responsible for Phuthon Police Station, Mueang Nakhon Pathom must 

consist of family institutions Should give love and warmth Do not neglect children and youth who are in 

the age of being easily misled keep an eye on behavior when you see that there is a risk of misuse It 
must give advice and point out the legal penalties that will be received. If you have committed an 

offense and should amend the law to suit the offense of children and youth and fix the punishment 

completely Until children and youth are afraid of the consequences if they have committed an offense 

and do not dare to repeat it. 

Keywords:  Offense, Children and minor ,police officers  
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บทนำ 
ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมุงคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติตอเด็ก 
เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัวใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและอนุสัญญาวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ นอกจากน้ียังมีการประกาศใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัวอีก
หลายฉบับ  ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546และพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 เปนตน หลักการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนนั้น ตองคำนึงถึงการคุมครองเด็ก สวัสดิภาพและอนาคต
ของเด็กหรือเยาวชนโดยการแกไข บำบัด และฟนฟูเปนหลัก  

ปญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเปนปญหาสำคัญในปจจุบัน  ปญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
เปนปญหาที่ทุกหนวยงานใหความสำคัญ ซึ่งนับวันปญหาของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงและขยายวงกวางมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากปญหาทางดานครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ปญหาเด็กและเยาวชนเปนปญหาหนึ่งที่สรางปญหาใหกับสังคม
ในเรื่องเก่ียวกับปญหาการลักทรัพย ปญหายาเสพติด ปญหาการกออาชญากรรม หรือการขับรถจักรยานยนตประลองความเรว็
บนถนนสาธารณะเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเดือนรอนรำคาญแกสังคมเปนอยางยิ่ง ซึ่งตำรวจเปนหนวยงานแรกที่ทำหนาที่ของ
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน แตการจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนแตละครั้งไมใชเรื่องที่
กระทำไดโดยงาย เนื่องมาจากเจาหนาที่ตำรวจตองพบกับปญหาในการทำงานเก่ียวกับการใชกฎหมายใหถูกตองในแตละ
กระบวนการตั้งแตการจับกุม การสอบสวน การฟองคดีซึ่งแตละขั้นตอนจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย  หากดำเนินการ
มาไมถูกตองยอมขัดกับหลักกฎหมาย ดังนั้น ในการดำเนินคดีของเจาหนาที่ตำรวจที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจึงตองใชความ
ระมัดระวัง จากกรณีดังกลาวการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจจึงไดประสบปญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขอกฎหมาย
เปนสำคัญเนื่องมาจากความไมชัดเจนของกฎหมายและความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูปฏิบัติงานและจำนวนปริมาณคดีเด็ก
และเยาวชนที่ไดกระทำความผิดเพิ่มมากข้ึน จึงเปนปญหาของเจาหนาที่ตำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  ซึ่งปจจุบันไดมีการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการดำเนินคดีอาญาคุมครองเด็กและเยาวชนข้ึนใหม เพื่อกำหนดวิธีการดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัว 
โดยมุงคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติตอเด็ก จึงทำใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจจะตองใชความรอบคอบ
เปนสำคัญ เพื่อมิใหเกิดปญหาที่จะกระทบถึงสิทธิ เสรีภาพ ของเด็กและเยาวชน  หากผูบริหาร หรือผูบังคับบัญชา ไมไดให
ความเอาใจใสดูแลขาราชการตำรวจในสังกัด โดยปลอยใหทำงานกันเองอยางไมมีทิศทาง ไรการควบคุมใหอยูในแนวทางที่
ถูกตอง ขาดการวางแผนท่ีดี ยอมคาดหวังไมไดวาขาราชการตำรวจเหลานั้น จะปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาก็
คือความสูญเปลา เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ ไมไดอยางเต็มความสามารถเกิดการ หยอนสมรรถภาพ ขาดขวัญและกำลังใจ 

รวมทั้งขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ จึงเปนปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาที่ตำรวจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน พื้นที่
รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม  ปญหาเนื่องมาจากตำรวจไมสามารถจับกุมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได
ทั้งหมด เพราะไมสามารถถูกตองรางกายของเด็กที่กระทำความผิด อีกทั้งไมสามารถที่จะซักถามไดตองรอใหมีผูปกครองมา
พรอมกับเด็กและเยาวชนท่ีกระทำความผิดได 

 จากปญหาดังกลาว นับวามีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ถาขาราชการตำรวจปฏิบัติงานไดไมเต็มความสามารถ อาจทำ
ใหผลการปฏิบัติงานน้ันไมมีประสิทธิภาพ และจะสะทอนภาพพจนของขาราชการตำรวจทั้งในดานลบ การศึกษาปญหาในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงาน และแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตำรวจเก่ียวกับเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปใช
ในการปรับปรุงและแกไขการ ปฏิบัติงานของขาราชการตำรวจ ศึกษาพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ใหมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำ

ความผิด  ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม  
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2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชน
กระทำความผิด  ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม 

วิธีดำเนินการวิจัย  
  การวิจัยนี้ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชรูปแบบการสัมภาษณเจาะลึก 
โดยผูวิจัยมุงประเด็นการศึกษาไปที่รูปแบบการจัดการตำบลแบบมีสวนรวมของชุมชนอันเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทที่โดดเดน 
เพื่อนำไปสูการคนหาแนวทางการมีสวนรวมในชุมชนที่มีความเหมาะสมกับบรบิทของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีในการดำเนินการวิจัย 
ดังนี ้

1. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาจากเอกสาร ตำรางานวิจัยที่เกี่ยวของและการศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth 

Interview) 

 2. กลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง
2.1. กลุมประชากรเปาหมาย
กลุมเปาหมายหลัก ท่ีใชสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)

ไดแก เจาหนาที่ตำรวจซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนท่ีกระทำความผิดที่ปฏิบัติหนาที่ ณ สถานีตำรวจภูธรเมือง
นครปฐม 

 2.2. การคัดเลือกกลุมเปาหมาย 
  กลุมเปาหมายที่ใชสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก คือ กลุมตัวอยางที่ถูกเลือกแบบ

เจาะจงซึ่งเปนเจาหนาที่ตำรวจช้ันสัญญาบัตรและตำรวจช้ันประทวน ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับคดีที่เด็กและ
เยาวชนกระทำความผิดและยินดีถายทอดขอมูล  

กลุมเปาหมายที่ใชสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ไดแก 
เจาหนาที่ตำรวจ จำนวน 5 คน โดยผูวิจัยจะเนนกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ตำรวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน เนื่องจาก
เปนผูที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรงเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำ
ความผิด 

 2.3. พื้นที่การศึกษาวิจัย พื้นที่ใชในการทำการวิจัย ไดแก พ้ืนที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม 
อำเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
การสรางเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดใชคำถามในการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของโดยใชวิธีการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกและสัมภาษณแบบ face to face ซึ่งคำถามที่สัมภาษณจะเปนประเด็น  ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
โดยคำถามจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศจากนั้นจึงใหผูเช่ียวชาญที่มี
ความรู ความชำนาญเก่ียวกับการจัดการแบบมีสวนรวมเปนผูตรวจสอบความถูกตองของแบบสัมภาษณ 

4. การวิเคราะหขอมลู
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยใชวิธีการการถอดถอยคำจากการใหสัมภาษณแบบคำตอคำ

จดบันทึก การสังเกตการณ และคัดลอกขอความสำคัญจากเอกสารและบันทึกอยางละเอียด เพื่อใหการตีความและการกำหนด
ประเด็นที่สำคัญไดอยางถูกตองเชื่อถือได แลวทำการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) เพ่ือกำหนดหัวขอ/กลุมหัวขอแนวคิดสำคัญ (topic/category) แบบแผนแนวคิดสำคัญอันเปนแกนสาระหลัก 
(pattern/themes) เพื่อนำไปสูการตอบคำถามการวิจัย 

  สรุปรายงานการดำเนินการ พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อนำขอมูลไปสรุปและจัดทำการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
และเขียนรายงานผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
ผูวิจัยไดผลการวจิัยตามวัตถุประสงคดังนี้  
วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชน

กระทำความผิด  ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม 
1.  สาเหตุการกระทำความผิดของเด็ก

1.1 ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลคนสำคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวาสภาพแวดลอมทางสังคมนั้น
มีอิทธิพลตอความประพฤติของเด็กและเยาวชน ในกรณีที่สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเด็กและเยาวชนอาศัยอยูนั้น เปนแหลง
รวมของอาชญากรรมรูปแบบตาง ๆ เปนการงายที่จะถูกชักจูงไปในทางท่ีผิดและเด็กและเยาวชนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ
การกระทำความผิดนั้น 

 1.2 สภาพทางดานครอบครัว สถาบันครอบครัวนับเปนสถาบันแรกที่ มีความสำคัญในการพัฒนาความคิด 
สติปญญา พบวาเปนปจจัยที่มีผลตอการกระทำความผิดตอเด็กและเยาวชน  หากเด็กและเยาวชนอยูในสภาพครอบครัวที่ 
หยาราง ใชความรุนแรงในครอบครัว ไมไดรับความรัก ความอบอุนจากครอบครัว เด็กและเยาวชนจะเปนคนที่มีพฤติกรรม
กาวราว ใชความรุนแรงในการแกไขปญหา  

2. ปญหาดานการปฏิบัติงาน
 ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลคนสำคัญมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวาปญหาดานการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของมีหลายกรณี ดังน้ี 

  2.1 กฎหมายใหสิทธิและความคุมครองกับเด็กและเยาวชนมากจนเกินไป 
  2.2 ในขั้นตอนที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีความยุงยากมากเปนพิเศษ สงผลใหการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีของ
เจาหนาท่ีลาชา 

3. ปญหาดานบุคลากร
3.1 ในดานปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือบุคคลากรที่เกี่ยวของนั้น การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู

ดานกฎหมาย หรือมีแตนอย ไมเพียงพอตอปริมาณงาน 

  3.2 มีบุคลากรทีเ่ขามาปฏิบัติหนาที่ แตยังขาดความรูและประสบการณในการทำงาน 
วัตถุประสงคที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและ

เยาวชนกระทำความผิด  ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม 
ผูใหขอมูลคนสำคัญแตละทาน มีความเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันวาแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับคดีที่

เด็กและเยาวชนกระทำความผิด ตองประกอบดวยสิ่งดังตอไปนี้ คือ  
1. สถาบันครอบครัวควรตองใหความรักความอบอุน ไมปลอยปะละเลยเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในชวงวัยที่ถูกชักจูงไป

ในทางที่ผิดไดงาย คอยสังเกตพฤติกรรมเมื่อเห็นวามีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงไปในทางท่ีผิด ก็ตองใหคำปรึกษาแนะนำและชี้ใหเห็น
ถึงบทลงโทษทางกฎหมายท่ีจะไดรับหากวาไดกระทำความผิด  

2. ควรตองแกไขกฎหมายใหเหมาะสมแกการกระทำความผิดของเดก็และเยาวชนและแกไขบทลงโทษใหเด็ดขาดจน
เด็กและเยาวชนเกรงกลัวตอผลที่จะไดรับหากวาตนไดกระทำความผดิและไมกลาที่จะกระทำความผิดซ้ำอีก 

สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิด 
ศึกษาพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
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 วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีตำรวจเกี่ยวกับคดีที่เด็กและเยาวชน
กระทำความผิด  ศึกษาพ้ืนท่ีรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม 

1. ปญหาดานการปฏิบัติงาน 
  ผูใหขอมูลคนสำคัญ เห็นไปในทางเดียวกันวาโดยหลักกฎหมายแลวหามมิใหจับกุมเด็กเวนแตเด็กนั้นไดกระทำ
ความผิดซึ่งหนาหรือมีหมายจับหรือคำสั่งศาล แตในกรณีที่จับกุมเยาวชนซึ่งตองหาวากระทำความผิดใหเปนไปความกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
มาตรา 66 นั้น และกฎหมายใหสิทธิและความคุมครองกับเด็กและเยาวชนมากจนเกินไปและในขั้นตอนที่เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
มีความยุงยากมากเปนพิเศษ สงผลใหการปฏิบัติงานในการดำเนินคดีของเจาหนาที่ลาชา ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูให
ขอมูลคนสำคัญทานหน่ึง กลาววา 

 “… กฎหมายใหสิทธิและความคุมครองกับเด็กและเยาวชนมากกวาผูใหญ เมื่อเด็กกระทำความผิดกฎหมายมีขั้นตอน
มากมายที่คุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชน เนื่องจากวากฎหมายนั้นมองวาเด็กและเยาวชนเปนอนาคตของชาติ เมื่อเด็กและ
เยาวชนไดกระทำความผิดลงไปอาจจะกระทำดวยความจงใจ หรือกระทำดวยความประมาทเลินเลอ กฎหมายก็ยั งมองวาเด็ก
และเยาวชนนั้นสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหกลับมาเปนคนดีของสังคมได ถาไดรับการสั่งสอนที่ดีหรือการอบรมเลี้ยงดุ
ที่ดีจากผูปกครองและความชวยเหลือจากคนในสังคมและกฎหมายยังใหสิทธิคุมครองเด็กและเยาวชนอีกหลายๆเรื่อง ซึ่งยุงยาก
กับการปฏิบัติหนาที่ของเจาที่ตำรวจโดยเฉพาะงานสอบสวนทำใหมีการปลอยประละเลยเม่ือพบการกระทำความผิดของเด็ก
และเยาชนหากเปนเรื่องเล็กนอยไมใหญโตจะสงผลใหเด็กไดใจไปกระทำความผิดซำ้อยูเร่ือย ๆ จนกระทั่งติดเปนนิสัย เพราะวา
เด็กและเยาวชนท่ีไดกระทำความผิดซ้ำอีกนั้นไมเกรงกลัวตอบทลงโทษท่ีมีและบางคนอาจมองเห็นถึงชองโหวของกฎหมายท่ีให
ความคุมครองสิทธิของเด็กละเยาวชนมากจนเกนิไป…” 
 สอดคลองกับ[2]หลักกฎหมายการจับกุมเด็กและเยาวชน (Arrest) (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 อางถึงใน ปพนธีร ธีระพันธ 2562)  

 การจับกุมเด็ก (Child Arrest) สำหรับเด็กที่ถูกกลาวหากระทำความผิดทางอาญาพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กำหนดหามมิใหดำเนินการจับกุม ยกเวนวาการกระทำ
ของเด็กนั้นเปนการกระทำซึ่งหนา มีหมายจับ หรือมีคำสั่งของศาลใหจับเด็กผูนั้น 

  การจับกุมเยาวชน (Juvenile Arrest) สำหรับการจับกุมเยาวชนที่ตองหาวากระทำความผิดอาญานั้นมี
หลักเกณฑเดียวกับการจับกุมบุคคลในคดีอาญาทั่วไป แมวาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 จะไมหามหรือกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับการจับกุมเยาวชน แตในทาง
ปฏิบัติ ผูมีอานาจตามกฎหมายจะหลีกเลี่ยงการขอออกหมายจับโดยจะดำเนินการดวยวิธีอื่นแทนกอน เชน การออก
หมายเรียกหรือติดตามตัวเยาวชนมาโดยใหผูปกครองพามา นอกจากนี้ศาลในฐานะผูมีอำนาจพิจารณาคำขอออกหมายจับจะ
พิจารณาอยางเขมงวดมากกวาการออกหมายจับผูกระทำความผิดที่เปนผูใหญในคดีอาญาทัว่ไป 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการกระทำความผิดของเด็ก 
 ผูใหขอมลูคนสำคญั เห็นไปในทางเดียวกันวาการทีเ่ด็กและเยาวชนไดกระทำความผดินั้นสาเหตุหลักมาจาก
สาเหตุดังตอไปนี ้
 2.1  สภาพแวดลอมทางสังคม 

  สภาพแวดลอมทางสังคมที่เด็กและเยาวชนนั้นไดอาศัยอยูรวมท้ังกลุมเพื่อนที่เด็กและเยาวชนนั้นไดคบหา 
สภาพแวดลอมเชนวานัน้เปนสภาพแวดลอมทีเ่ต็มไปดวยปญหาการกออาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งการที่เด็กไดกระทำ
ความผิดซ้ำอีกนั้น สืบเนื่องมาจากการท่ีกฎหมายน้ันมีบทลงโทษที่ไมเด็ดขาดและใหโอกาสเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
นั้นก็ไมเกรงกลัวตอบทลงโทษของกกฎหมายที่กำหนดไวซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลคนสำคัญทานหน่ึง กลาววา 

   “… สวนใหญมาจากสภาพแวดลอมทางสังคมที่เด็กและเยาวชนนั้นตองการ เปนที่ยอมรับของบุคคลที่อยู
ในสภาพแวดลอมเดียวกัน อีกทั้งเด็กและเยาวชนน้ันไดรับคานิยมที่ผิดๆหรือไดรับอิทธิพลจากการกระทำที่ผิดๆ มาจากบุคคล
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เหลาน้ันทำใหเด็กและและเยาวชนเหลานั้นเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบการกระทำเหลาน้ันจนนำไปสูปญหาท่ีเด็กและ
เยาวชนไดกระทำความผิดตาง ๆ อีกทั้งการคบหาเพ่ือนฝูงที่กลุมเพื่อนฝูงของเด็กและเยาวชนน้ันมีคานิยมในการประพฤติ
ปฏิบัติตัวไปในทางท่ีถูกไมควร หรืออาจจะเปนคานิยมที่เปนภัยรายแรงที่กระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน        

จนนำไปสูการที่กลุมเพื่อนฝูงของเด็กและเยาวชนนั้น ไดทำการชักชวนไปกระทำความผิดในรูปแบบตาง ๆ อีกทั้งปญหา
ครอบครัวที่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนน้ันอาจจะเปนครอบครัวที่มีปญหาทางดานการเงินหรือปญหาอ่ืน ๆ ท่ีกระทบตอ
ความเปนอยูในครอบครัวทำใหครอบครัวเหลาเปนครอบครัวที่มีปญหาเปนครอบครั วที่ไมอบอุน จนนำไปสูการที่เด็กและ
เยาวชนนั้นเกิดพฤติกรรมการประชดชีวิตกับปญหาที่เกิดในครอบครัวจนเปนเหตุที่ทำใหเด็กและเยาวชนไดกระทำความผิดใน
คดีรูปแบบตาง ๆ และการที่เด็กและเยาวชนไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติด ปญหาสารเสพติดนั้นก็ถือวาเปนปญหาระดับประเทศอยู
แลว เมื่อเด็กและเยาวชนไปยุงเกี่ยวกับสารเสพติดทำใหเด็กและเยาวชนเหลาเกิดพฤติกรรมการอยากเสพยาตอ การที่เด็กและ
เยาวชนเกิดพฤติกรรมการอยากเสพยาตอ แตเด็กและเยาวชนเหลาน้ีไมมีเงินพอที่จะนำไปซื้อสารเสพติดเหลาน้ีได ทำใหเด็ก
และและเยาวชนตองทำทุกวิถีทางในการหาเงินมาซ้ือสารเสพติด จนนำไปสูการท่ีเด็กและเยาวชนไดกระทำความผิดในคดีลัก
ทรัพย เปนตน เพื่อท่ีจะไดนำเงินหรือทรัพยสินจากการที่ไดไปลักทรัพยมานั้น มาซื้อสารเสพติดหรือแลกเปลี่ยนกับสารเสพติด
เหลานั้น…” 

สอดคลองกับ[4]ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน จากการศึกษาพบวาสาเหตุของการ
กระทำผิดนั้น มิไดมีสาเหตุมาจากปจจัย ประการใดประการหน่ึง แมการกระทำผิดอยางเดียวหรือประเภทเดียวกันก็อาจมี
สาเหตุการกระทำผิด ที่แตกตางกัน ซึ่งมีทฤษฎีในทางสังคมศาสตรที่สามารถอธิบายสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและ 
เยาวชน ไดแก (อางถึงใน ใน ผูชวยศาสตราจารยพงศจิรา เชิดชู 2558 หนา 12-13) 
  [4] ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการในวัยเด็ก  การพิจารณาสาเหตุของการกระทำผิดในอีกดานหน่ึง โดยให 
ความสำคัญกับความผิดปกติของการพัฒนาการในวัยเด็ก ความผิดปกติดังกลาวอาจไดแก ความ บกพรองในการตอบสนอง
ความตองการหรือความผิดปกติในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานได ทำการศึกษาไว ดังนี ้

 1) วิลเลียม ฮิลลี่ (William Healy) ไดศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิดอยางใกลชิด วิธีการศึกษา
ประวัติยอนหลังเกี่ยวกับการพัฒนาการดานอารมณและจิตใจใน อดีต โดยมีแนวความคิดพื้นฐานท่ีวา พฤติกรรมกระทำผิดเปน
ผลจากการที่เด็กผิดหวังและคับของใจ ในความพยายามที่จะตอบสนองแรงขับพื้นฐาน เชน ความตองการในความมั่นคงใน
ความสัมพันธทาง สังคม ภายในและภายนอกครอบครัว ความตองการในการยอมรับและความเปนอิสระจากการดูแล 
โดยการศึกษาจากตัวอยางไดแสดงใหเห็นวา กลุมที่กระทำผิดจะมีปญหาเกี่ยวกับความบกพรองทาง บุคลิกภาพมากกวากลุมที่
มไิดกระทำผิด14  

 2) ซิกมุนด ฟรอยด (Sigmund Freud) นักจิตวิเคราะหเชื่อวามนุษยมี สัญชาติญาณของความกาวราว
ขาดเหตุผลรุนแรงและช่ัวราย สัญชาติญาณน้ีถือเปนแรงขับพ้ืนฐาน ของพฤติกรรม (Id) อยางไรก็ตามพัฒนาการท่ีเหมาะสมจะ
ชวยใหมนุษยสรางกลไกควบคุมพฤติกรรม ข้ึนมาในโครงสรางของจิตใจในอีกสองสวน คือ ego และ superego15 หากบุคคล
มีความบกพรอง เกี่ยวกับพัฒนาการโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธกับบิดามารดาแลว ก็จะสงผลให กลไกการ
ควบคุมไมสามารถทำงานไดอยางเหมาะสม สัญชาตญาณความกาวราว จึงปรากฏออกมา เปนพฤติกรรมการกระทำผิดใน
รูปแบบตาง ๆ 

ในสภาพสังคมของแตละทองที่นั้นมีปญหาแตกตางกันประกอบดวยปจจัยหลายๆดาน โดยสวนมากแลวเกิด
จากปญหาพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคคลที่เด็กและเยาวชนใกลชิดและอยากเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนสอดคลองกับ
ความเห็นของผูใหขอมูลคนสำคัญทานหน่ึง กลาววา 

 “… สภาพแวดลอมสังคมมีผลตอการกระทำความผิด เนื่องจากเด็กและเยาวชนมีกลุมเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง
ในการกระทำความผิดและมีคานิยมในการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจเปนภัยรายแรงตอความสงบเรียบรอยของประชาชนเด็ก
หรือเยาวชนเห็นวาการกระทำดังกลาวเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนจึงเกิดเปนพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ …” 
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สอดคลองกับ[4]ทฤษฎีการเลียนแบบ (Theory of Imitation) ผูกอตั้งแนวความคิด นี้ คือ การเบรียล ทารด 
(Garbriel Tard) มองวาพฤติกรรมเลียนแบบ คือ การเลียนแบบพฤติกรรม และคานิยมทางสังคม โดยเกิดจากการพบเห็น 
เรียนรู จดจำและนำมาปฏิบัตติาม ดวยเหตุนี้นักทฤษฏีนี้จึงเช่ือวาอาชญากรกออาชญากรรมได เพราะเคยรูเคยเหน็การกระทำท่ี
เปนอาชญากรรมมากอนแลวเกิดการเลียนแบบในพฤติกรรมน้ันในเวลาตอมา แนวคิดพฤติกรรมการเลียนแบบตามทฤษฎีนี้ 
มักขึ้นอยูกับสัมพันธ อยางใกลชิดและความถ่ีในการติดตอกันระหวางบุคคล นอกจากน้ีการเลียนแบบของอาชญากรรมและ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้นมักมีแนวโนมที่จะแพรจากสิ่งที่สูงกวาไปสูสิ่งที่ต่ำกวา เชน จากผูนำไปสูผู ตาม จากคนตนแบบไปสูคนท่ี
ศรัทธาในคนตนแบบนั้น เปนตน ดังน้ัน หากพิจารณาถึงพฤติกรรมของ เด็กและเยาวชนตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ จะพบวาเด็ก
และเยาวชนที่ถูกจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีนั้น เปนเด็กและเยาวชนที่มีการอาศัยอยูรวมตัวกันเปนกลุมอยูรวมกันเปนเวลานาน 
และมีการติดตอ ถายทอดพฤติกรรมซึ่งกันและกัน ดังนั้น การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนท่ีเปนอาชญากรมารวมไวในท่ี เดียวกัน
อาจกลายเปนปญหาในการนำปสูการประกอบอาชญากรรมที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเกิดการลอกเลียนแบบและรับ
เอาพฤติกรรมไมดีจากการอยูรวมกันไดงาย จึงทำใหเกิดปญหาทั้งดานปริมาณและความรุนแรงในการกระทำความผิดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว  

2.2 สาเหตุทางดานครอบครัว 
  ครอบครัวนับเปนสถาบันแหงแรกที่มีความสำคัญในการพัฒนา ความคิด สติปญญา รวมถึงใหความรูใน
ดานตาง ๆ แกเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนไมไดรับการเลี้ยงดูอบรมที่ดีมาจากสถาบันครอบครัวแลว จะสงผลใหเด็ก
และเยาวชนนั้นไมมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจแกปญหา งายตอการถูกชักจูงไปในทางที่ผิดซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูให
ขอมูลคนสำคัญทานหน่ึง กลาววา 

 “… สาเหตุหลักที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดสวนมากมาจากปญหาทางดานครอบครัว เน่ืองจากสภาพ
ปญหาครอบครัว พอแมผูปกครองสวนใหญทำงานประจำจนไมมีเวลาอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เมื่อเด็กและเยาวชนเกิดปญหา
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวันเด็กจึงไมกลาปรึกษาปญหานั้นกับพอแมผูปกครองเพราะขาดความใกลชิดและความเขาใจกัน เด็กจึง
เลือกที่จะไปปรึกษาเพื่อนที่สนิทกันซึ่งมีอายุใกลเคียงกันและมีปญหาคลาย ๆ กัน แตเด็กนั้นไมมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจในการ
แกปญหาไดอยางถูกตอง…” 

3. ดานบุคลากร
ในดานปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของน้ัน มีปญหาดานบุคลากรอยูหลายดาน เชน ปญหาการ

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานกฎหมาย หรือมีแตนอย ไมเพียงพอตอปริมาณงาน โดยผูใหขอมูลคนสำคัญ กลาววา 
 “… การสอบปากคำเด็กตอหนาสหวิชาชีพ พนักงานสอบสวนตองนัดสหวิชาชีพที่สำนักงานอัยการเพื่อมา

สอบปากคำเด็ก บางโรงพักตองใชเวลาเดินทางพอสมควร การตองรอคิวในการสอบปากคำเน่ืองจากนักจิตวิทยาไมเพียงพอ ซึ่ง
จะทำใหพาเด็กไปสงศาลไมทัน …” 

นอกจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานกฎหมายแลว แมมีบุคลากรท่ีเขามา
ปฏิบัติหนาที่ แตยังขาดประสบการณในการทำงาน เชน เจาหนาที่ตำรวจ จับกุมเด็กหรือเยาวชนไมถูกตองตามที่กฎหมาย
กำหนด หรือบางคร้ังอาจจะทำเกินกวาที่กฎหมายใหอำนาจไว และนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหที่เขารวมในการ
ดำเนินการสอบสวนมีจำนวนไมเพียงพอ 

วัตถุประสงคที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจเก่ียวกับคดีที่เด็กและ
เยาวชนกระทำความผิด ศึกษาพ้ืนที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม 

สถาบันครอบครัวตองใหความใสใจไมปลอยปะละเลยเด็กและเยาวชนซ่ึงอยูในชวงวัยที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด
ไดงาย คอยสังเกตพฤติกรรมเมื่อเห็นวามีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยงไปในทางที่ผิด ก็ตองใหคำปรึกษาแนะนำไปในทางที่ถูกที่ควรและ
ช้ีใหเห็นถึงบทลงโทษทางกฎหมายท่ีจะไดรับ หากวาไดกระทำความผิด อีกทั้งตองปลูกฝงคานิยมจิตสำนึกคณุธรรมจริยธรรมให
รูจักผิดชอบช่ัวดีสอดคลองกับความเห็นของผูใหขอมูลคนสำคัญทานหน่ึง กลาววา 
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 “…สถาบันครอบครัวเปนสถาบันแรกที่มีความสำคัญตอเด็กและเยาวชนท่ีจะปลูกจิตสำนึกที่ดีใหแกเด็กและ
เยาวชน เมื่อเด็กและเยาวชนมีปญหาสถาบันก็ควรจะเปนที่พึ่งที่ปรึกษาท่ีแรกท่ีเด็กและเยาวชนมีความไววางใจท่ีจะนำปญหา
มาปรึกษาปญหาและหาทางแกไขไดอยางถูกตอง…” 

 สอดคลองกับ[4]ทฤษฎีกระบวนการทางสังคมเช่ือวา คนไมวาจะเปนคนเช้ือชาติ ชนช้ัน หรือเพศใดก็ตาม ตางก็
มีศักยภาพท่ีจะเปนอาชญากรไดทั้งสิ้น คนจนหรือคนช้ันต่ำมีปญหาทางเศรษฐกิจสูง ไดรับการดูถูก มีการศึกษานอย ครอบครัว
แตกสลาย จึงมีโอกาสหรือความสามารถในการกออาชญากรรมสูง ในขณะที่ชนช้ันกลางมักมีสังคมที่ดีกวา ครอบครัวอบอุน   
ไมมีปญหาทางเศรษฐกิจ มีเพื่อนดี เปนท่ียอมรับของสังคม จงึมีโอกาสหรือความสามารถในการกระทำความผิดนอย แตอยางไร
ก็ตามไมใชวาชนช้ันกลางหรือกลุมที่มีความพรอมจะไมกระทำความผิดเลย สิ่งนี้จะขึ้นอยูกับการขัดเกลาทางสังคมเปนสำคัญ 
เชน ชนช้ันกลางมีฐานะดี เลี้ยงลูกแบบตามใจ ไมฝกใหมีความอดทน ตองการอะไรก็จะไดรับเสมอๆ ก็อาจจะกลายเปนคนที่มี
โอกาสในการกระทำผิดหรือกออาชญากรรมไดเชนกัน เราจะเห็นวาการขัดเกลาทางสังคมเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งไมวาจะอยูในช้ันไหน 
ๆ แตถาหากไดรับการขัดเกลาไปในทางท่ีดีแลว เขาก็จะเปนบุคคลที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการกระทำความผิดหรือกอ
อาชญากรรมต่ำ  

 ความสัมพันธในครอบครัว (Family Relation) เปนสิ่งสำคัญและมีบทบาทอยางมากตอพฤติกรรมของมนุษย 
การสื่อสารที่สรางความเขาใจภายในครอบครัว การฝกใหมีวินัยที่ถูกตอง สามารถกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวได
ทั้งสิ้น ยกตัวอยางเชน หากเด็กไดรับการอบรมอยางถูกตองจากครอบครัว เมื่อโตขึ้นเด็กก็จะประพฤติตนไปในทางท่ีไดรับการ
อบรม การที่เด็กมาจากครอบครัวแลว เมื่อโตขึ้นเด็กก็จะประพฤติตนไปในแนวทางที่ไดรับการอบรม การที่เด็กมาจากครอบครวั
ที่แตกแยก (Broken Home) ก็มิไดแปลวาเด็กคนนั้นจะตองกลายเปนเด็กกระทำความผิด เพราะหากพอ-แมคนใดคนหนึ่ง
สามารถทำหนาท่ีของตนและชดเชยสวนท่ีขาดหายไปของเด็กได จนเด็กรูสึกวาตนมิไดขาดอะไร และรูสึกวาตัวเองปกติทุกอยาง 
นักอาชญาวิทยาบางคนมองวาหากเด็กไมไดรับการชดเชยที่เพียงพอ เพราะพอ-แมตองแบกภาระในเรื่องเศรษฐกิจ ไมมีเวลาให
เด็กอยางเพียงพอ ทำใหเด็กมีปญหา จึงหันไปคบเพ่ือนซึ่งอาจเปนเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เกเร เด็กก็จะซึมซับพฤติกรรมที่
ไมดีมาปฏิบัติ จากการศึกษาพบวาเด็กที่อยูกับพอ-แมที่อยูเปนคู มีฐานะดี มีเวลาใหเพียงพอ โอกาสที่เด็กจะประสบความสำเร็จ
ทางการศึกษาก็มีสูง 
 นอกจากสถาบันครอบครัวยังมีกฎหมายที่ใหความคุมครองแกเด็กและเยาวชนมากจนเกินไปจนเปนเหตุใหเด็ก
และเยาวชนไมเกรงกลัวตอบทลงโทษที่กฎหมายกำหนดจึงหันมากระทำความผิดซ้ำอีกผูใหขอมูลคนสำคัญ เห็นไปในทาง
เดียวกันวาควรตองแกไขกฎหมายใหเหมาะสมแกการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนและแกไขบทลงโทษใหเด็ดขาด     
จนเด็กและเยาวชนเกรงกลัวตอผลที่จะไดรับหากวาตนไดกระทำความผิดและไมกลาที่จะกระทำความผิดซ้ำอีกผูใหขอมูลคน
สำคัญทานหนึง่ กลาววา 

“… บทลงโทษท่ีบัญญัติไวในกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนมากและใหโอกาส
แกเด็กมากเกินความจำเปน จนเปนเหตุใหเด็กและเยาวชนไมเกรงกลัวตอบทลงโทษท่ีกฎหมายกำหนดจนนำมาสูการที่เด็ก
และเยาวชนนั้นมากระทำความผิดซ้ำอีก เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพ
ในการทำงานที่มากขึ้นจึงเห็นวาสมควรแกกฎหมายคุมครองเด็กและเยาวชนใหมีบทลงโทษท่ีมากขึ้นหรือใหเด็ดขาดตั้งแต
ความผิดครั้งแรกท่ีเด็กกระทำเพื่อไมใหเด็กและเยาวชนมากระทำความผิดซ้ำอีก …” 

 สอดคลองกับ[3]ทฤษฎีตำรวจผูรับใชชุมชน (Community Policing Theory) ตำรวจผูรับใชชุมชนหมายถึง
“หลักการการทำงานของตำรวจซ่ึงสงเสริม สนับสนุน แกตนเหตุ เพื่อลดปญหาอาชญากรรม ปญหาความไมเปนระเบียบของ
ชุมชน โดยเทคนิคการแกตนเหตุปญหา ดวยความรวมมือระหวางตำรวจและชุมชน” เปนแนวคิดเริ่มตนจาก เซอร โรเบิรต พีล 
ผูกอต้ัง ตำรวจมหานครลอนดอน หรือ สก็อตแลนดยารด เจาของคำพูดที่วา “ตำรวจคือประชาชน ประชาชนคือตำรวจ ” 
(The Police are the public and the public are the police) แนวคิดและหลักการทางานของตำรวจผูรับใชชุมชน คือ
แนวคิดและหลักการทำงานใหมของตำรวจเพ่ิมเติมจากการทำงานแบบเดิม ท่ีมุงเพียงมีสายตรวจปองกัน แกไขเหตุรายและ
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สืบสวนจับกุมผูกระทำความผิดเทานั้น ตำรวจผูรับใชชุมชน เปนการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ เพื่อปองกันและควบคุม
อาชญากรรมและลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ซึง่มีสาระสำคัญ 4 ประการ ไดแก  

1.การขยายขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบของ งานตำรวจให กวางขวางขึ้น
2. การใหความสำคัญ อยางเนนหนักในการติดตอสัมพันธกัน ระหวางตำรวจกับประชาชน อยางใกลชิด ลึกซึ้ง

สม่ำเสมอและตอเนื่องตลอดไป 
3. การใหความสนใจเพ่ิมมากข้ึนเกี่ยวกับยุทธศาสตรในการแกไขปญหาและการปองกันอาชญากรรม
4. ความพยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของตำรวจ เพื่อกระจายการใหบริการและการวางแผน

ระดับชุมชน ใหดีมากยิ่งขึ้น หลักการสำคัญของตำรวจผูรับใชชุมชน หลักการสำคัญของตำรวจผูรับใชชุมชน ประกอบดวย
หัวขอใหญๆ 2 ขอ  

ขอแรก คือ ตำรวจเปนหุนสวนกับประชาชนเกาะติดพื้นท่ีอยางทั่วถึง 
ขอที่สอง คือ ตำรวจนำชุมชนและหนวยงานอื่นแกตนเหตุอาชญากรรม หรือความไมเปนระเบียบในชุมชน 

หลักการสำคัญของตำรวจผูรับใชชุมชน 2 ขอดังกลาว แยกยอยได 10 หลักการ ดังน้ี ( บัญญัติ 10 ประการของ ตำรวจผูรับใช
ชุมชน)  

1. การนำหลักการตำรวจผูรับใชชุมชน เปนแนวคิดหรือกลยุทธหลักในการทำงาน (Core Strategy) ที่ตำรวจ
ทุกคนในองคกรหรือหนวยตำรวจจะตองนาไปใชเปนหลักในการทำงาน ตั้งแตหัวหน าหนวยหรือผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน 
จนถึงตำรวจทุกฝายทุกแผนก (ไมใชมีความคิดวา เฉพาะตำรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ เทาน้ัน ที่ตองมีความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน แตพนักงานสอบสวนที่เปนรอยเวรสอบสวนหรือตำรวจสายตรวจ ไมสนใจรับฟงแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมาแจงความ ) การจะแสดงออกวาหนวยตำรวจใดนาแนวคิดตำรวจผูรับใชชุมชนไปเปน
แนวคิดหลักในการ ทางานหรือไม ใหดูจากการกำหนดวิสัยทัศน คานิยมของหนวยวา มีการกำหนดแนวคิดหลักในการทางาน
รวมมือกับประชาชน หรือใหประชาชนศรัทธา หรือใชพลังมวลชนมารวมแกปญหาอาชญากรรมหรือไม หรือมีนโยบาย 
ยุทธศาสตรในการนำหลักการตำรวจผูรับใชชุมชนท้ัง 10 ขอน้ี ไปกำหนดหรือนำไปใชเปนหลักทำงานหรือไม งานตำรวจผูรับใช
ชุมชนไมใชโครงการชั่วคราวที่หมดเวลา หรือเงินงบประมาณแลวเลิกทำ เชน โครงการปราบโจรฤดูแลง หรือโครงการนำตำรวจ
ไปทำบุญรวมกับประชาชนทุกวันพระ เปนตน แตเปนหลักการทำงานสำคัญที่ตองทำตลอดไป จึงจะเปน “ตำรวจผูรับใชชุมชน” 

2. การกระจายอำนาจใหตำรวจผูปฏิบัติงาน (Decentralized) ตำรวจสายตรวจ หรือตำรวจที่ทางานสัมผัสกับ
ประชาชน เชน สายตรวจตำบล หรือตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่จะตองไดรับการกระจายอำนาจ หรือมีอำนาจในการนาเสนอใน
การตัดสินใจในการแกไขปญหาตาง ๆ รวมกับชุมชนใหไดมากที่สุด แทนวิธีการทำงานแบบเดิมที่อำนาจการตัดสินใจแกไข
ปญหาตาง ๆ อยูที่สวนกลาง เชนปจจุบันหนวยงานตำรวจไทยมอบอำนาจใหหัวหนาสถานีตำรวจมีอำนาจมากขึ้น กวาเดิมมาก 
เชน การสั่งคดี การปลอยช่ัวคราว การอนุมัติใหขาราชการตำรวจเดินทางไปราชการ เปนตน  

3. การเกาะ ติดพื้นที่  และกระจายความรับผิดชอบใหตำรวจแตล ะพื้นที่  (Fixed Geographic and

Accountability) ในระบบตำรวจผูรับใชชุมชน ตำรวจทุกคน ไมวาสายตรวจรถยนต สายตรวจรถจักรยานยนตสายตรวจตำบล 
หรือตำรวจประจำตูยาม ฝายอำนวยการ หรือผูบังคับบัญชาระดับตาง ๆ จะไดรับมอบการกระจายอำนาจใหแบงรับผิดชอบ
พื้นที่ เปนระยะเวลานาน ๆ เชนจะไมเปลี่ยนสายตรวจแตละผลัดหรือแตละเขตบอยจนทำใหตำรวจสายตรวจไมมีความคุนเคย
หรือชาวบานไม “เช่ือใจ” หรือเห็นตำรวจเปนคนแปลกหนา โดยควรจัดตำรวจแบบ “เกาะติดพื้นที่” การแบงมอบพ้ืนที่หรือ
เขตตรวจ ยึดถือชุมชนเปนหลักมากกวาสถิติคดี  

4. ใชพลังความรวมมือของประชาชนและอาสาสมัคร (Volunteers) ในระบบตำรวจผูรับใชชุมชน มุงเนนใหมี
การใชความรวมมือจากประชาชน ในรูปของการเปนอาสาสมัครในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ชุมชนหรือในพื้นท่ีมีตนทุนทางสังคม 
หรือมีการจัดต้ัง หรือมีความเหมาะสม ตำรวจมีหนาที่ใหความรูและสรางความรวมมือ กำหนดวิธีการจัดตั้ง เพื่อประชาชนไดมา
ชวยเหลืองานปองกันอาชญากรรมและแกไขความไมเปนระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำใหตำรวจมีเวลาไปทา
งานปองกันปราบปรามอาชญากรรมอ่ืนไดมากขึ้น รูปแบบของอาสาสมัครจะตางไปในแตละพื้นที่ ชุมชนบางแหงอาจจะเปน
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การใชอาสาสมัครที่มีหนวยงานอื่นจัดตั้งไวแลว หรือตำรวจจัดตั้งข้ึนเองแลวแตความเหมาะสมของพ้ืนที่และชุมชนและความ
พรอมของสภาพชุมชน เชน อาสาสมัครตำรวจชุมชน(ตชต.) สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม เหยี่ยวเวหา อาสาจราจรตำรวจบาน 
สายตรวจประชาชน สมาชิกกูภัย สมาชิกชมรมเพื่อนบานเตือนภัย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)และลูกเสือ
ชาวบาน เปนตน  

5. ใชผูสนับสนุน (Enhancer) ในระบบตำรวจชุมชน ตำรวจจะตองหาความรวมมือในการสนับสนุนงานตำรวจ
จากชุมชนและองคกรปกครองในพ้ืนที่ ไมเฉพาะงานหลักคือการปองกันอาชญากรรม หรือการเปนอาสาสมัครในการปองกัน
อาชญากรรมเทานั้น แตในระบบตำรวจชุมชน หนวยตำรวจตองแสวงหาทรัพยากรจากชุมชนมาชวยเหลืองานตำรวจอ่ืน ๆ เชน 
การจัดอาสาสมัครชวยแจงขาวเว็บไซดลามก การใหประชาชนเปนอาสาสมัครประชาสัมพันธชวยเหลือบริการผูมาแจงความที่
สถานีตำรวจ การจัดอาสาสมัครชวยรับโทรศัพทที่ศูนยวิทยุ การจัดอาสาสมัครลงขอมูลสถิติคดี การจัดคณะกรรมการหาทุน
ชวยเหลือเหยื่อ อาชญากรรม และการรับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนหรือทองถ่ินเพื่อชวยเหลืองานตำรวจในดานตาง ๆ  

6. การบังคับใชกฎหมายเปนเครื่องมือแกปญหาชุมชน (Law Enforcement) งานตำรวจผูรับใชชุมชนยังถือวา
การสืบสวน จับกุมคนรายเปนเครื่องมือสำคัญในการแกไขปญหาอาชญากรรมและปญหาความไมเปนระเบียบในชุมชน โดยเนน 
การจับกุมเพ่ือแกปญหาที่ถือเปนความเดือดรอนของชุมชนเปนลำดับแรกสุดและตำรวจมีหนาที่ในการรกัษาความสมดลุระหวาง
การบังคับใชกฎหมายหรือ การจับกุม กับความรวมมือของชุมชน ในการแกไขตนเหตุของปญหาอาชญากรรม หรือความไมเปน
ระเบียบของชุมชม  

7. เนนปองกันปญหาอาชญากรรมมากกวารอใหเกิดเหตุ (Proactive Crime Prevention) การตำรวจผูรับใช
ชุมชน มุงเนนในการทางานเพ่ือปองกันไมใหอาชญากรรมเกิดมากกวาการรอใหอาชญากรรมเกิดแลว จึงคิดติดตามจับกุม
คนรายเพื่อฟองศาล กิจกรรมสวนใหญของตำรวจที่ทารวมกับชุมชน คือสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งในการปองกัน
อาชญากรรมดวยชุมชนเอง โดยใชเทคนิคแกตนเหตุปญหา การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม การจัดระบบเพ่ือน
บานเตือนภัย หรือจัดสายตรวจประชาชน เปนตน เพื่อมุงเปาประสงคในการลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวภัย
อาชญากรรม  

8. ใชเทคนิคแกปญหา ( Problem Solving) ตำรวจ สมาชิกชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ทำงานรวมกัน เพื่อ
กำหนด ตนเหตุของปญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือปญหาความไมเปนระเบียบในชุมชน (Scanning) แลววิเคราะห
สาเหตุของปญหา(Analysis) แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา (Response) ดำเนินการแกไขปญหา แลวประเมินผล 
(Assessment) เทคนิคในการแกปญหานี้ เปนการระดมความรวมมือระหวางตำรวจกับชุมชน เปนการคิดแกปญหานอกกรอบ
ความคิดการทางานแบบเดิมของตำรวจท่ีถือวาการสบืสวนจับกุมคนรายไดก็นับเปนการบรรลุภารกิจแลว แตถาตำรวจมีแนวคิด
และทางานตามความเช่ือแบบเดิม ปญหาอาชญากรรมหรือความเดือดรอนของชุมชนก็จะกลับมาอีก เพราะการจับกุมคนราย
ไมใชการแกตนเหตุของปญหาที่แทจริง การใชเทคนิคแกปญหาลักษณะน้ี ควรถือเปนหลักการสำคัญ เพราะที่ผานมาประเทศ
ไทยเคยใชชุดชุมชนมวลชนสัมพันธเขาไปสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางตำรวจกับประชาชนไดแลว แตไมไดนำชุมชนมาระดม
ความรวมมือกับตำรวจในการแกไขปญหาอาชญากรรมหรือความเดือดรอนของชุมชน  

9. การเปนหุนสวนและสรางความรวมมือระหวางตำรวจและชุมชน (Partnerships) ในระบบตำรวจชุมชน
ประชาชนในชุมชนคือหุนสวนของตำรวจ ในการรวมรับผิดชอบปองกันอาชญากรรม หรือปญหาความไมเปนระเบียบในชุมชน 
(ไมใชเปนปญหาของตำรวจฝายเดียว) ตำรวจและประชาชนในชุมชนตองรวมกันสำรวจปญหาและความตองการของ ชุมชน
เกี่ยวกับความเดือดรอน หรือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและใหชุมชนรวมใชเทคนิคแกปญหาเพื่อรวมแกตนเหตุ ปญหา
ความเดือดรอน จากอาชญากรรมดังกลาวและตำรวจตองสรางความรวมมือหรือเปนแกนนำในการระดมทรัพยากร        
ความรวมมือ หรือใหประชาชนรวมเปนอาสาสมัครเพื่อดำเนินกิจกรรมปองกันอาชญากรรมไดดวยตัวชุมชนเอง  

10. ตำรวจตองบูรณาการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (Integration) ในการบังคับใชกฎหมายหรือแกไขปญหาท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันหลายอยาง โดยเฉพาะการแกที่ตนเหตุของปญหา (ไมใชเพียงแคการจับคนราย) ตำรวจไมมีอำนาจ
หนาที่โดยตรงจะเขาไปจัดการได เชน หอพักที่เปนแหลงมั่วสุมของวัยรุนติดยาเสพติด เจาหนาที่พัฒนาสังคมและทรัพยากร
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มนุษยหรือประชาสงเคราะห มีหนาท่ีตามกฎหมายโดยตรงในการจัดระเบียบ หรือการติดตั้งไฟฟาสองสวางบริเวณที่เกิดเหตุชิง
ทรัพยหรือขมขืนเสมอ เปนอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การถอนใบอนุญาตใหบุคคลที่มีพฤติการณลักเล็ก
ขโมยนอย มีและใชอาวุธปนเปนอำนาจของนายทะเบียนอาวุธปน คือนายอำเภอทองที่ (ตางจังหวัด) การอนุญาตใหรถเรขาย
สุราตามงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงตาง ๆ ท่ีเปนตนเหตุใหวัยรุนซื้อสุราไดทุกเวลา นำไปสูเหตุทารายรางกาย เปนอำนาจของ
สรรพสามิต รถท่ีหายสวนมากเปนรถจักรยานยนตใหมที่ยังไมไดรับปายทะเบียนจากหนวยงานขนสงทางบกและสถานที่ที่หาย
มากสุดคือตลาดนัด ที่ฝายพาณิชยจังหวัดมีอำนาจกำหนดเง่ือนไขอนุญาตใหเปดตลาดนัดได ดังนี้เปนตน การจะรูวาหนวย
ตำรวจใดเปน “ตำรวจผูรับใชชุมชน” เทาใด หรือวัดระดับของการนาหลักการตำรวจผูรับใชชุมชนไปใช หรือวัด “ความเปน
ตำรวจผูรับใชชุมชน” มีเกณฑในการวัดจากการทำงานของตำรวจ 5 ระดับ จากนอยไปหามาก คือ  

1. ตำรวจสนใจชุมชน เฉพาะเวลาประชาชนแจงความเทานั้น
2. ตำรวจแนะนำการปองกันอาชญากรรมแกชุมชน
3. ประชาชนแจงขาวสารแกตำรวจเสมอ
4. ตำรวจนำชาวบานรวมคิดรวมทำแกปญหาชุมชน
5. ชุมชนปองกันอาชญากรรมดวยชุมชนเอง โดยตำรวจเปนแกนสนับสนุน หนวยงานอื่น ก็เริ่มที่จะเห็น

ความสำคัญของชุมชนและมุงสงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง เชน กระทรวงยุติธรรม ไดเริ่มนำหลักการยุติธรรมสมานฉันท 
(Restorative Justice) และการยุติธรรมชุมชน (Community Justice) เปนตน มาใชในชุมชน ซึ่งลวนแลวแตสอดรับหรือเปน
แนวทางเดียวกับตำรวจผูรับใชชุมชนทั้งสิ้น และหลักการตำรวจผูรับใชชุมชนนี้ ยังสอดรับกับแนวคิดชุมชนเขมแข็ง หรือพลัง
แผนดินตอตานยาเสพติด หรือแมกระทั่งแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกแนวคิดมีวัตถุประสงค ใหครอบครัว ชุมชน          

มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได ดังน้ันตำรวจก็สามารถที่จะใชเครือขายเหลานี้เปนฐานในการทำงานตำรวจผูรับใชชุมชน
ไดดวย ในระบบตำรวจชุมชน ตำรวจตองบูรณาการกับหนวยงานท่ีจะแกไขสวนท่ีเปน “ตนเหตุ” ทำใหเกิดปญหาสังคม นำไปสู 
อาชญากรรมหรือปญหาความไมเปนระเบียบของชุมชน โดยการจัดระเบียบสังคมใหดีขึ้น (พงศพัฒน ฉายาพันธุ, 2540 อางถึง
ใน ปราโมทย จันทร, 2558) 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและคและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อใหรูหลักเกณฑและข้ันตอนการจับกุมเด็กและเยาวชนใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน 

2. ควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และสรรหาบุคคลกรที่มีความรูความสามารถและเขาใจถึง
กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด 

3. ควรใหอำนาจเจาหนาที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมากข้ึน และลดกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชนลงเนื่องจากกฎหมายเด็กคุมครองเด็กและเยาวชนมากเกินไป จนทำให เจาหนาที่ตำรวจไมสามารถปฏิบัติงานได
เต็มที่ 
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การนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัต ิ

กฤตติกา  เศวตอมรกุล 

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพมหานคร 
kittika.saw@dpu.ac.th 

บทคัดยอ 

บทความเร่ืองการศึกษาการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ มีวัตถุประสงค คือ              
1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ และ 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
นํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ ซึ่งเปนบทความวิชาการ โดยผูเขียนไดทําการวิเคราะหและเรียบเรยีง
จากการถอดบทเรียนในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย ในคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา 
สภาผูแทนราษฎร คร้ังที่ 11-12 เรื่องพิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพสินคาเกษตร ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย ทั้งนี้ไดมีการศึกษาเพ่ิมเติ่มจากแหลงขอมูล
ตางๆ โดยผลการศึกษามีดังนี้ 1. การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ      
มี   4 ปจจัยคือ 1) การขอการรับรองมีขั้นตอนท่ีซับซอน ขัดกับหลักปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกร 2) อุปสรรคดานการจําหนาย 
3)เจาหนาที่ตรวจสอบไมเพียงพอ 4) ผูบริโภคขาดความเขาใจดานอาหารปลอดภัย และ 5) ผูสงออกมีความตองการสินคาที่
ผานการรับรองมาตรฐานที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( GAP)       
ไปปฏิบัติ 2. ขอเสนอแนะแนวทางการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ ภาครัฐควรเขามาบริหาร
จัดการเพื่อใหประเทศไทยมีสินคาการเกษตรที่ปลอดภัย ดังนี้ 1) รัฐบาลควรผลักดันใหสินคาเกษตรปลอดภัยเปนวาระแหงชาติ 
2) เรงการพัฒนาบุคลากร/เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของดานการใหคําปรึกษาและตรวจสอบการรับรอง 3) การพัฒนาเกษตรกรยุคใหม
ใหมีศักยภาพการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ได 4) การสรางการสามการสรางการรับรูสินคา
เกษตรและอาหารปลอดภัย และ 5) มาตรการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรายใหมที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) ท้ังน้ีหนวยงานภาคเอกชนควรใหความมือในการจัดจําหนายและผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
(GAP) ดวย 

คําสําคัญ : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี,สินคาเกษตรปลอดภัย,ผลติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
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Good Agricultural Practices (GAP) Policy Implementation
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Abstract 

The objectives of this article on the study of good agricultural practice policy (GAP) are: 1. To study 

the factors affecting the implementation of the Good Agricultural Practices (GAP)  policy and 2.  To suggest 

guidance.  Good Agricultural Policy (GAP) practice, which is an academic article.  The authors analyzed and 

compiled lessons from the lessons learned at the commercial subcommittee.  In the Commission on 

Commerce and Intellectual Property 11- 12 House of Representatives on the issue of Guidelines for 

Promoting Good Agricultural Practices ( GAP)  to raise the quality of agricultural products.  As an advisor to 

the Subcommittee on Commerce There has been additional studies from various sources of information. 
The results of the study are as follows:  1.  The study of factors affecting the implementation of the Good 

Agricultural Practices (GAP) policy has four factors: 1) Getting certification involves a complex process. This 

is contrary to the general practice of farmers.  2)  Barriers to distribution.  3)  Insufficient inspectors, 4) 
consumers lack understanding of food safety, and 5)  exporters demand more certified products.  This is a 

major obstacle to the implementation of the Good Agricultural Practices (GAP) policy. 2. Guidance Guidance 

on the implementation of the Good Agricultural Practices ( GAP)  policy.  Safe agricultural products are as 

follows:  1)  The government should push to make agricultural products safe as a national agenda.  2) 
Accelerate the development of personnel /  staff involved in advising and verifying the certification. 
Produced in accordance with Good Agricultural Practices ( GAP)  4)  the creation of a third generation of 

awareness of agricultural products and food safety and 5)  incentive measures for new farmers to comply 

with good agricultural practice standards (GAP), however, the private sector should provide expertise in the 

distribution and manufacture of products that meet the Good Agricultural Practices (GAP) standards. 

Keywords: Good Agricultural Practices, Safe Agricultural Products, Produced in accordance with Good 

Agricultural Practices. 
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บทนํา 
การผลิตพืชพันธุทางการเกษตรในปจจุบันผูผลิตมักอยากไดผลผลติในปริมาณมาก มีผลผลิตที่สวยงามนารับประทาน 

และนําไปขายไดในราคาท่ีดีการเกษตรจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการปลูกแบบธรรมชาติ เปนการเรงผลผลิต และการใช
สารเคมีในการปองกันศตูพืช ทําใหสารพิษตางๆมาในรูปแบบของสินคาการเกษตร และตกไปยังผูบริโภคในรูปแบบของอาหาร
ตางๆ อีกทั้งการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของประเทศไทยน้ันยังไมปลอดภัยตอผูบริโภคเทาที่ควร เนื่องจากมีสารเคมี
ตกคางมีศัตรูพืชและจุลินทรียปนเปอน ทําใหคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตไมเปนไปตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานของประเทศผูนําเขา  

การผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยโดยการรับรองของประเทศไทยนั้นมี 2 ลักษณะคือ 1. สินคาเกษตรอินทรีย 
(Organic) และ 2. สินคาเกษตรท่ีผานการรับรองหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ทั้งนี้ประชาชนผูบริโภคทั่วไปอาจจะมี
ความเขาใจวาผักผลไมที่ปลอดภัยนั้นจะเปนสินคาเกษตรอินทรีย (Organic) เทานั้น และมักมีราคาสูงกวาผักผลไมตาม
ทองตลาดท่ัวไป ดังนั้นผูที่มีกําลังซื้อสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพปลอดสารเคมีจึงเปนผูที่มีความเสี่ยงตอการรับสารเคมีจากการ
บริโภค ทั้งนี้ภาครัฐไดมีมาตรสงเสริมใหผูผลิต ผูบริโภค และผูสงออก ใหผลิต บริโภคสินคาเกษตรที่ผานการรับรองหลักปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีสากลรับรองและสามารถสงออกได เปนทางเลือกสุขภาพใหแกผูบริโภคอีกทาง
โดยท่ีราคาสินคาเกษตรท่ีผานการรับรองหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ซึ่งถือวาปลอดภัยตอการบริโภค และมีราคาที่
เขาถึงไดงาย ผูเขียนไดทําตารางเปรียบเทียบสินคาเกษตร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบ 
สินคาเกษตร 3 รูปแบบ 

1. สนิคาเกษตรอินทรีย
(Organic) 

2. สนิคาเกษตรที่ผานการ
รับรองหลักปฏิบัติทางการ

เกษตรที่ดี (GAP) 

3. สินคาเกษตรทั่วไป

สารเคมี ไมใช ใชตามคําแนะนํา/ควบคุม ไมมีการควบคุมการใช 
ปุยเคมี ไมใช ใชตามคําแนะนํา/ควบคุม ไมมีการควบคุมการใช 

ปุยคอก/น้ําหมักจากพืช ใชได ตองมาจากพืช/สตัวที่
เปนเกษตรอินทรยีทั้นน้ัน 

ใชได ไมมีการควบคุมการใช 

สารเคมีตกคาง อาจพบได เชน สารตกคาง
จากสิ่งแวดลอมตางๆ 

พบไดในปริมาณท่ีควบคุม พบในปริมาณมาก 

ราคา สูง ปานกลาง ถูก 
ความปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัย ไมปลอดภัย 
สัญลักษณ 

ไมมสีัญลักษณ 

แหลงจําหนาย ตลาดสด ซุปเปอรมารเกต็ 
แหลงเกษตรอินทรียตางๆ 

ตลาดสด ซุปเปอรมาเก็ต ตลาดสด ตลาดชุมชน
ซุปเปอรมาเก็ตบางแหง 

การสงออก ผานการรับรอง 
สามารถสงออกได 

ผานการรับรอง 
สามารถสงออกไดสามารถ 

ไมผานการรับรอง 
ไมสามารถสงออกได 

ตางรางท่ี 1 ตารางการเปรียบเทียบสินคาเกษตร 3 รูปแบบ 

ที่มา: ศูนยเครือขายขอมูลอาหารครบวงจร (2562) 
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อยางไรก็ตามประชาชนท่ัวไปยังไมทราบขอมูลดานสินคาเกษตรปลอดภัยเทาที่ควร จึงมีความตองการบริโภคสินคา
การเกษตรท่ัวไปที่ไมผานการรับรองดานความปลอด อีกทั้งยังคงมีเกษตรกรในฐานะผูผลิตบางสวนนั้น ยังขาดความรู ทักษะ 
และความชํานาญในการผลิต เปนการผลิตดวยความเคยชิน ไมมีการปองกันและความคุมการใชสารเคมีตางๆ ทําใหเกิดปญหา
แกเกษตรกรผูผลิตเอง และผูบริโภค อีกทั้งยังสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมอีกดวย ทัง้นี้ภาครัฐจึงไดใหการสนับสนุนใหเกษตรกร
ใหผลิตสินคาเกษตรอินทรีย (Organic) และสินคาเกษตรท่ีผานการรับรองหลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) แตเนื่องจาก
การผลิตสินคาเกษตรอินทรีย (Organic) มีขั้นตอนที่ยุงยาก และจําเปนที่จะตองควบคุมสภาพแวดลอมตางๆ ใหปราศจาก
สารเคมี ตั้งแตสภาพดินท่ีเพาะปลูก สภาพเมล็ดพันธ สภาพน้ํา เปนตน สวนสินคาเกษตรที่ผานการรับรองหลักปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี (GAP) นั้น มีขั้นตอนตางๆ ที่เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรทั่วไปมาเปนเกษตรที่ผานการรับรองได 
ดังนั้นภาครัฐจึงไดมีนโยบายการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม (GAP) ขึ้นมา 

เครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจดัศตัรูพืชไดเปดเผยผลการตรวจสอบผักและผลไมประจาํป 2563 โดยสุมตรวจผักผลไม
ทั้งหมด 509 ตัวอยางจากท่ัวประเทศ โดยประกอบไปดวยผลไมจาํนวน 9 ชนิด ประกอบดวย สมโอ สมแมนดารินนําเขา 
ลองกอง นอยหนา แกวมังกร ฝร่ัง สมสายน้าํผึ้ง พุทราจีน และองุนแดงนอก ผักจํานวน 18 ชนิด ประกอบดวย ขาวโพดหวาน 
มันฝรั่ง หนอไมฝรั่ง กระเจีย๊บเขียว แครอท ถั่วฝกยาว บร็อกโคลี หวัไชเทา ผักบุง มะระ กะเพรา กวางตุง ผักชี มะเขือเทศผล
เล็ก คะนา ขึ้นฉาย พริกแดง และพริกข้ีหนู และของแหง 2 ชนิด ไดแก พริกแหง และเหด็หอม โดยสงตัวอยางทั้งหมดไปตรวจ
ที่หองปฏิบัติการในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถตรวจวดัผลไดครอบคลุมสารเคมีกําจัดแมลงและเชื้อรา (ไมรวม
สารเคมีกําจดัวัชพืช) กวา 500 ชนิด  และไดรับรองมาตรฐานระหวางประเทศ (ISO17025) ผลการตรวจวิเคราะหพบวา มผีัก
และผลไมมากถึง 58.7 % ที่พบสารพิษตกคางเกินมาตรฐาน ทั้งนี้โดยผักท่ีพบการตกคางเกินมาตรฐานมากท่ีสุดคือ มะเขือเทศ
ผลเล็ก พริกข้ีหนู พริกแดง ขึ้นฉาย คะนา พบตกคางเกินมาตรฐานทัง้หมดทุกตัวอยาง (100%) จากท่ีเก็บมาชนิดละ 16 ตัวอยาง 
ผักผลไมทีพ่บการตกคางรองลงมาไดแก กะเพรา (81%) มะระ (62%) ผักบุง (62%) หัวไชเทา (56%) บร็อกโคลี (50%) 
ถั่วฝกยาว (44%) แครอท (19%) กระเจี๊ยบเขียว (6%) และหนอไมฝรั่ง (6%) สวนมันฝรั่งพบการตกคางในระดับไมเกิน
มาตรฐาน และขาวโพดหวานไมพบการตกคางเลย (เครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, 2563) จากขอมูลขางตนแสดงให
เห็นถึงสารพิษที่มาใหรูปแบบของสินคาการเกษตร และสินคาการเกษตรที่ไมไดมาตรฐานไมผานการรับรองความปลอดภัยนั้น
ถือเปนภัยตอผูบริโภค (เครือขายเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช, 2563) 

ทั้งนี้ประเทศไทยไดเห็นความสําคัญกับปญหาดังกลาว จึงไดสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ตาม
ระบบการจัดการคุณภาพ หลักปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) โดยระบบที่ปองกันหรือลด
ความเสี่ยงของอันตรายท่ีเกิดข้ึนในสินคาเกษตรและอาหาร ที่ผานมาประเทศไทยไดมีการประกาศเพื่อควบคุมมาตรฐานสินคา
เกษตร ในป 2552 โดยกําหนดใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศใชเกณฑมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2552) ตอมาในป 2556 ไดมีการพัฒนาปรับปรุงใหมาตรฐานมีเน้ือหาสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของสถานการณโลก และเปนไปตามขอตกลงภายใตกรอบงานพิมพเขียวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรใหปรับปรุงแกไข มกษ. 
9001-2552 เพื่อใหผลิตผลการเกษตรของไทยเปนที่ยอมรับดานความปลอดภัยอาหารและคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค 
โดยการผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเกษตรกร (สํานักงานมาต รฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ, 2556)  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2018 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



โดยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)  น้ันหมายถึง แนวทางในการทําการเกษตร 
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด โดยขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและ
ผูบริโภค ปราศจากการปนเปอนของสารเคมีไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดได
ผลผลิตสูงคุมคาการลงทุน การผลิตตามมาตรฐาน GAP กอใหเกิดความยั่งยืนทางการเกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 
มาตรฐาน GAP เปนมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินคาเกษตรอยางครบวงจร ตั้งแต ปจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเก่ียว 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหอ และการขนสงการผลิต สําหรบัการผลิตสินคาเกษตร 3 ประเภท ไดแก 1. พืชผล 
เชน ผัก ผลไม ชา กาแฟ ฝาย ฯลฯ 2. ปศุสัตว เชน วัวควาย แกะ หมู ไก ฯลฯ และ3. สัตวน้ํา เชน ปลาน้ําจืดประเภทลําตัว
ยาวมีเกล็ด ดังเชน ปลาแซลมอน และปลาเทราท กุง ปลา สังกะวาด ปลานิล ฯลฯ (กรมวิชาการเกษตร,2560) 

จากการศึกษาขอมูลดังกลาวผูเขียนมีความสนใจที่จะศึกษาการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไป
ปฏิบัติ โดยมีคําถามการวิจัย คือ ปจจัยใดท่ีสงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ ท้ังนี้ได
ศึกษาและเรียบเรียงเปนบทความวิชาการเพ่ือจะนําไปตอยอดสูการทําวิจัยครั้งตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ

เนื้อหาของบทความ 

1. การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ
นโยบายการทางการเกษตรท่ีดี (GAP) คือ การกําหนดมาตรฐานสินคาการเกษตร การสงเสริมการเกษตรปลอดภัย

การควบคุมและตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งน้ีจะทําใหภาคการเกษตรของไทยปลอดภัย มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัตินั้นขึ้นอยูกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 
ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยตัวแทนหนวยงานดังกลาวไดเขารวมในท่ีประชุมคณะ
อนุกรรมาธิการการพาณิชย ในคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสนิทางปญญา สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 
2563 ซึ่งผูเขียนมีโอกาสไดเขารวมในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย และไดศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารตางๆ
เพื่อนํามาประกอบการเขียนบทความในคร้ังนี้ 

จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ มี 4 ปจจัย ดังนี ้

1.1  การขอการรับรองมีขั้นตอนที่ซับซอน ขัดกับหลักปฏิบัติท่ัวไปของเกษตรกร 
มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) กําหนดเปนมาตรฐานสินคาผักและผลไมไทยระดับฟารมหรือ

แปลงปลูก การตรวจระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตรโดยมีการกําหนดหลักปฏิบัติ ดังน้ี 1. แหลงนํ้าตองมาจากแหลง
สะอาด ไมมีสิ่งเจือปน 2. ไมมีสารปนเปอนในดินที่กอใหเกิดการปนเปอนในผลผลิต 3. ในวัตถุอันตรายในการผลิตตามขอบังคับ
ของกรมวิชาการเกษตร 4. การเก็บรักษาและขนยายตองมีโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน 5. มีการบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตราย
และปองกันศัตรูพืช 6. ปลอดศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว 7. มีการคัดแยกคุณภาพของผลผลิตออกอยางชัดเจน และ 8. เครื่องไม
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เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวตองสะอาดและปลอดสารปนเปอน โดยมีลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด และวีธีการตรวจประเมิน 
ตามตารางดังนี ้

ลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด วิธีการตรวจประเมิน 
1. แหลงนํ้า - น้ําที่ใชตองไดจากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซ่ึง

กอใหเกิดการปนเปอนวัตถอุันตรายและจุลินทรีย 
- ตรวจพินิจสภาพแวดลอมหากอยูในสภาวะเสี่ยงให
ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

2. พื้นที่ปลูก - ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีวัตถุอันตรายและจลุินทรียที่จะ
ทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 

- ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะเส่ียงให
ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน 

3. การใชวตัถุอันตราย
ทางการเกษตร 

- หากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตใหใชตาม
คําแนะนําหรืออางอิงคําแนะนาํของกรมวิชาการ
เกษตร หรือ ตามฉลากท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ  
- ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการ  
- หามใชวัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบยีนวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรท่ีหามใช 

- ตรวจสอบสถานที่ เก็บรักษาวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร  
- สารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาตใหใชตรวจบันทึก
ขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร และสุม
ตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมีขอ
สงสัย 

4. การเก็บรักษาและการ
ขนยายผลติผลภายใน
แปลง 

- สถานที่เกบ็รักษาตองสะอาด อากาศถายเทไดดีและ
สามารถปองกันการปนเปอนของวัตถุแปลกปลอม 
วัตถุอันตรายและสัตวพาหะนําโรค  
- อุปกรณและพาหะในการขนยายตองสะอาด
ปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

- ตองขนยายผลิตผลอยางระมัดระวัง 

- ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะบรรจุขั้นตอน
และวิธีการขนยายผลิตผล 

5. การบันทึกขอมูล - ตองมีการบันทกึขอมูลที่เกีย่วกับการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร  
- ตองมีการบันทกึขอมูลการสํารวจและการปองกัน
จํากัดศัตรูพืช  
- ตองมีการบันทกึขอมูลการจัดการเพื่อใหไดผลิตผล
คุณภาพ 

- ตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกรตามแบบบันทึก
ขอมูล 

6. การผลิตใหปลอดภยั
จากศัตรูพืช 

- ผลิตผลท่ีเก็บเกี่ยวแลว ตองไมมีศัตรูพืชติดอยูถาพบ
ตองตัดแยกไวตางหาก 

- ตรวจสอบบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูและการ
ปองกันกําจัด  
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

7. การจัดการ
กระบวนการผลิตเพ่ือให
ไดผลิตผลคุณภาพ 

- การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต 
- คัดแยกผลิตผลดอยคุณภาพไวตางหาก 

- ตรวจสอบบันทึกขอมูลการปฏิบัติและการจัดการ
เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ  
- ตรวจพินิจผลการคัดแยก 

8. การเก็บเกี่ยว และการ
ปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 

- เก็บเก่ียวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑในแผน
ควบคุมการผลิต  
- อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและ
วิธีการเก็บเกี่ยวตองสะอาดไมกอใหเกิดอันตรายตอ
คุณภาพของผลผลิต และปนเปอนสิ่งอันตรายท่ีมีผล
ตอความปลอดภัยในการบริโภค 

- ตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว  
- ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจุ ขั้นตอนและวิธีการ
เก็บเกี่ยว 

หมายเหตุ: ขอกําหนดในขอ 1-5 สําหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ขอกําหนดในขอ 1-6 สําหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช 
ขอกําหนดในขอ 1-8 สําหรับกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตารางที่ 2 ลําดับขอกําหนด เกณฑที่กําหนด และวีธีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP 

ที่มา : ศูนยเครือขายขอมลูอาหารครบวงจร (2558) 



ทั้งนี้หนวยงานที่เก่ียวของระดับพ้ืนที่อันไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม ไดดําเนินการประสานงานในระดับจังหวัดเพื่อใหความรู สงเสริม รับรอง ตรวจสอบ โดยพบวาจังหวัดที่มี
ผานการตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP มากที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดจันทรบุรี โดยมีเกษตรกรท้ังสิ้น 31,123 ราย
แปลเพาะปลูกทั้งสิ้น 53,892 แปลง และมีพื้นท่ีจํานวนทั้งสิ้น 651,698.62 ไร อีกทั้งยังมีผูของรับรองอีก 268 ราย 310 แปลง
รวม 1,926.45 ไร  อยางไรก็ตามพบวามีหลายจังหวัดที่มีผลการรับรองต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงจํานวนผลผลิตดานการเกษตรที่
ไมไดมาตรฐานและความปลอดภัยเทาที่ควร ดังตารางที่ 3  

จังหวัด 
รอตรวจ ไดรับการรับรองท้ังหมด 

จังหวัด 
รอตรวจ ไดรับการรับรองท้ังหมด 

ราย แปลง ไร ราย แปลง ไร ราย แปลง ไร ราย แปลง ไร 
กระบี่ 0 0 0.00 509 1,313 3,899.44 ยะลา 0 0 0.00 2,578 3,297 12,172.28 

กทม. 0 0 0.00 140 256 508.87 ยโสธร 1 1 4.00 428 479 1,072.71 

กาญจนบุร ี 137 208 710.42 733 1,095 5,897.67 ระนอง 0 0 0.00 1,379 2,080 11,216.80 

กาฬสินธุ 1 1 5.00 2,642 3,094 9,251.78 ระยอง 1,076 1,749 10,058.42 3,694 6,579 44,458.92 
กําแพงเพชร 0 0 0.00 162 224 2,634.87 ราชบุรี 18 27 117.25 1,212 1,512 17,595.24 

ขอนแกน 51 98 164.10 2,413 3,808 7,191.21 รอยเอ็ด 1 1 0.25 709 1,066 859.39 

จันทบุรี 268 310 1,926.45 31,123 53,892 651,698.62 ลพบุรี 16 57 38.29 169 334 1,445.25 

ฉะเชิงเทรา 49 56 528.54 469 631 6,143.17 ลําปาง 0 0 0.00 5,196 7,446 24,969.74 

ชลบุรี 111 243 563.69 379 649 4,218.45 ลําพูน 46 58 200.00 11,479 15,280 70,778.11 

ชัยนาท 28 46 54.15 178 222 1,523.26 ศรีสะเกษ 22 25 63.25 1,868 2,135 7,960.27 

ชัยภูมิ 0 0 0.00 962 1,087 5,041.69 สกลนคร 300 358 778.30 2,162 2,362 6,952.15 

ชุมพร 0 0 0.00 10,261 11,855 84,419.94 สงขลา 0 0 0.00 1,084 2,220 4,253.40 

ตรัง 0 0 0.00 557 902 2,991.50 สตูล 0 0 0.00 834 1,143 4,239.11 

ตราด 128 220 1,681.50 5,992 11,546 98,830.78 สมุทรปราการ 0 0 0.00 365 460 1,056.69 

ตาก 0 0 0.00 797 1,392 7,278.22 สมุทรสงคราม 25 26 69.29 582 743 3,076.46 

นครนายก 0 0 0.00 482 691 5,238.80 สมุทรสาคร 7 27 43.97 450 524 5,693.51 

นครปฐม 138 272 362.05 1,141 2,003 7,415.53 สระบุรี 81 112 1,106.44 151 344 3,447.04 

นครพนม 58 59 226.00 1,691 1,798 5,758.71 สระแกว 91 122 863.55 3,930 4,593 68,434.40 
นครราชสีมา 182 326 1,634.99 972 1,681 10,420.06 สิงหบุรี 26 48 42.92 106 359 399.95 

นครศรีฯ 0 0 0.00 2,805 3,682 18,743.87 สุพรรณบุรี 60 87 358.65 673 745 4,135.73 

นครสวรรค 23 85 124.66 200 288 1,360.45 สุราษฎรธาน ี 3 13 33.04 3,525 5,714 32,792.00 

นนทบุร ี 14 24 11.13 271 634 1,399.44 สุรินทร 6 24 8.40 535 1,131 668.47 

นราธิวาส 16 27 67.50 1,634 2,052 5,276.58 สุโขทัย 2 2 3.50 568 696 4,278.30 

นาน 2 2 3.75 5,077 7,377 23,799.41 หนองคาย 2 3 0.29 1,112 1,296 3,952.30 

บึงกาฬ 8 8 5.00 476 651 1,438.64 หนองบัวลําภ ู 0 0 0.00 650 817 1,739.97 

บุรีรัมย 0 0 0.00 1,083 1,554 4,066.10 อํานาจเจริญ 0 0 0.00 343 388 1,126.77 

ปทุมธาน ี 0 0 0.00 381 916 12,350.44 อุดรธานี 0 0 0.00 940 1,122 5,787.94 

ประจวบฯ 0 0 0.00 2,664 3,094 39,949.19 อุตรดิตถ 0 0 0.00 510 719 2,428.27 

ปราจีนบุร ี 89 125 580.71 862 1,235 11,563.22 อุทัยธาน ี 1 16 1.81 187 265 1,718.50 

ปตตานี 0 0 0.00 817 966 3,419.81 อุบลราชธาน ี 4 15 44.00 308 401 688.88 

อยุธยา 21 38 84.95 107 193 1,777.28 อางทอง 9 29 41.45 73 149 362.89 

พะเยา 0 0 0.00 3,366 4,215 17,996.39 เชียงราย 39 43 362.48 9,602 15,315 66,433.11 

พังงา 0 0 0.00 981 1,273 6,258.34 เชียงใหม 28 34 177.60 24,915 44,337 154,699.56 
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พัทลุง 14 38 84.75 1,152 1,620 97,819.39 เพชรบุรี 79 99 545.96 172 258 1,222.44 

พิจิตร 0 0 0.00 403 532 6,194.65 เพชรบูรณ 0 0 0.00 792 1,122 11,472.73 

พิษณุโลก 3 4 1.42 562 887 7,642.98 เลย 119 127 616.50 2,216 2,393 21,275.41 

ภูเก็ต 0 0 0.00 182 405 547.08 แพร 0 0 0.00 1,489 1,905 6,592.50 

มหาสารคาม 0 0 0.00 596 772 1,019.39 แมฮองสอน 0 0 0.00 1,808 3,177 19,317.64 

มุกดาหาร 1 1 2.00 239 246 520.63 

ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานมาตรฐาน GAP ณ วันท่ี 1 พ.ค. 2564 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2564) 

1.2 อุปสรรคดานการจําหนาย 
การท่ีหนวยงานภาครัฐตางๆพยายามท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาการเกษตรท่ีไดมาตรฐานการรับรองที่

ปลอดภัยเพื่อตนเองและผูบริโภคนั้น กลับถูกเกษตรตั้งประเด็นคําถามเร่ืองผลผลิต และราคาสินคา เมื่อเปรียบเทียบแลว
เกษตรกรจึงไมปฏิบัติตามขอแนะนํา เนื่องจากตองเสียเวลาเรียนรูใหม ตองลงทุนซื้ออุปกรณในการตรวจวัดคาตางๆ อีกทั้ง
ราคาไมจูงใจเทาที่ควร และผูบริโภคก็ยังคงตองการสินคาในปริมาณที่มากในราคาท่ีถูก 

1.3 เจาหนาที่ตรวจสอบไมเพียงพอ 
เจาหนาท่ีการใหคาํปรึกษาเกษตรกรดานมาตรฐาน GAP ยังมีปรมิาณไมมากพอครอบครุมพื้นที่ในประเทศไทย 

ทั้งนี้เจาหนาที่ประจําเขตตางๆ ที่มีหนาท่ีสงเสริมการเกษตรนั้นมจีํานวนนอย ไมเพียงพอตอการออกไปตรวจสอบรับรองใน
หลายพื้นท่ีพรอมๆกัน อกีทั้งเมื่อเกษตรกรมีปญหาและตองการคําปรึกษาช้ีแนะก็ไมสามารถไปชวยเหลือไดทันที จึงถือเปน
อุปสรรคในสงเสริมใหเกษตรเขามารับรองมาตร GAP โดยบทบาทหนาที่ของที่ปรึกษาเกษตรกร ตามระบบมาตรฐาน GAP 

หลักเกณฑและแนวทางการตรวจรับรองแปลงผลิตสินคาเกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP (พืช) และหลักการถายทอดความรู
ตามระบบมาตรฐาน GAP การจักการพันธุและศตัรูพืช การประเมินแปลงเบื้องตนเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมกับพื้นท่ีแบบ
รายเดี่ยว และแบบกลุม การสอนใหเกษตรกรเขาใจระบบการบันทึกขอมูล และการบันทึกในแอพพลิเคช่ัน DOAE GAP Online 

และการตรวจประเมินแปลงเบื้องตนในพ้ืนท่ีได 
1.4 ผูบริโภคขาดความเขาใจดานอาหารปลอดภัย 

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกรไทยยังคงเพาะปลูกตามความเคยชิน โดยใชสารเคมี ปุยเคมีตางๆ ยาฆาหญา ยา
ฆาแมลง เพราะผูบริโภคยังคงซื้อหากันอยากวางขวาง ไมวาจะเปนขายสงใหกับผูคารายยอย ขายใหกับรานอาหารตางๆ อีกทั้ง
การซ้ือเพื่อบริโภคกันในครัวเรือน โดยไมสนใจท่ีมาที่ไปของการผลิต เมื่อบริโภคแลวเกิดปญหาก็ไมสามารถตรวจสอบได และ
ยังรับสารเคมี สารพิษเขารางกาย ผูบริโภคสวนใหญมักมีความรูและเขาใจวาควรรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และควร
เลือกผักที่มีการกัดกินของแมลงบางสวน ซึ่งขอมูลดังกลาวถือวาไมทันยุคกับในปจจุบัน การใหความรูแกผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่
สําคัญ 

1.5 ผูสงออกมีความตองการสินคาทีผ่านการรับรองมาตรฐานท่ีมากยิ่งขึ้น 
ประเทศไทยถือเปนผูสงออกผลไมอันดับตนๆของโลก ทั้งนี้มาตรฐานพ้ืนฐานที่สามารถสงออกไดที่สากลยอมรับ

คือ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เมื่อความตองการมากแตจํานวนผลผลิตที่ไดรับการรับรองนั้นไมเปนไปตาม
จํานวนที่ตองการ ทําใหเกิดการลักลอบนําสินคาเกษตรท่ีไมผานการรับรองมาสวมสิทธ์ิ ซึ่งหากมีการตรวจสอบพบวามีการสวม
สิทธิ์จะถูกสั่งหามนําเขาการนําเขาของสินคาการเกษตรจากแหลงคัดกรองนั้น จึงจําเปนที่จะตองควบคุมมาตรฐานการสงออก 
และสงเสริมการผลิตสินเกษตรที่ดี (GAP) ใหไดตามความตองการ 
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โดยสรุปการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ มี 4 ปจจัยคือ 
1. การขอการรับรองมีขั้นตอนท่ีซับซอน ขัดกับหลักปฏิบัติทั่วไปของเกษตรกร 2. อุปสรรคดานการจําหนาย 3. เ จ า ห น า ที่
ตรวจสอบไมเพียงพอ 4. ผูบริโภคขาดความเขาใจดานอาหารปลอดภัย และ 5. ผูสงออกมีความตองการสินคาท่ีผานการรับรอง
มาตรฐานที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ สินคาที่ได
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) มีกลุมที่มีความตองการท่ีชัดเจน คือ ผูสงออกสินคาการเกษตร และกลุม
ผูบริโภคที่มีความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรปลอดภัย สวนกลุมประชาชนทั่วไปในประเทศท่ีไมเขาใจถึงความปลอดภัยใน
สินคาเกษตร มักซื้อสินคาการเกษตรท่ัวไปท่ีไมผานการรับรอง 

2. เสนอแนะแนวทางการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ
การท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรทุกรายหันมาทําการเกษตรอินทรีย (Organic) คงเปนเรื่องยาก แตไมไดหมายถึง

การบริโภคสินคาเกษตรปลอดภัยจะเปนไปไมได สินคาที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ถือเปนทางเลือก
ใหแกผูบริโภค อีกทั้งผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอมปลอดภัยตอสารเคมีที่เปนอันตราย จากการศึกษาและไดเขารวมประชุม
คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย ในคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา สภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2563 เร่ืองพิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อยกระระดับคุณภาพ
สินคาเกษตร โดยมีผูช้ีแจงไดแก สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย สมาคมผูประกอบการสงออกทุเรียน มังคุด และกลุมเครือขาย
และอาหารปลอดภัย (GAP Net) ซึ่งผูเขียนไดทําการวิเคราะหและศึกษาเพิ่มเติ่มเพ่ือเสนอแนะทางการนํานโยบายการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไปปฏิบัติ ไดดังน้ี 

2.1 รัฐบาลควรผลักดันใหสินคาเกษตรปลอดภัยเปนวาระแหงชาติ 
ที่ผานมาน้ันประชาชนผูบริโภคมีความเขาใจที่ผิดเกี่ยวกับสินคาเกษตรปลอดภัย คือ สินคา เกษตรอินทรีย 

(Organic) เทานั้น จึงทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาเกษตรปลอดภัยไดยากเน่ืองจากมีราคาที่สูงกวาสินคาเกษตรทั่วไป การให
ความรูความเขาใจแกประชาชนจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เมื่อความตองการบริโภคสินคาปลอดภัยสูง สินคาที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งถือวาไดรับรองความปลอดภัยก็จะไดรับที่นิยม ทําใหเกษตรกรหันมาของการรับรองการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) การผลักดันใหสินคาเกษตรปลอดภัยเปนวาระแหงชาติจะตองวางรากฐานไปในระบบการศึกษา และ
ระบบสาธารณสุข ซึ่งปจจุบันมีโรงเรียนที่เปนโรงอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน Q ซึ่งเปนโรงเรียนเอกชน จํานวน 30 แหง อีกท้ัง
โรงเรียนรัฐบางแหงมีโครงการปลูกผักกอนเอง ซึ่งเปนการปลูกโดยไมใชสารเคมี ซึ่งภาครัฐควรใหการสนับสนุนอยางจริง และ
ขยายตอยอดไปในทุกโรงเรียน อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนใหโรงพยาบาลทุกแหงใชสินคาปลอดภัยไดมาตรฐาน 
Q เพ่ือความปลอดภัยของผูปวย ในสวนของตลาดสด ตลาดชุมชน ที่ตองไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขควร
ยกระดับใหเปนตลาดสินคาปลอดภัยไดมาตรฐาน Q เพื่อเปนการสงเสริมสินคาที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 
(GAP) และเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

2.2 เรงการพัฒนาบุคลากร/เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของดานการใหคําปรึกษาและตรวจสอบการรับรอง 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติในพื้นที่ในฐานะของที่ปรึกษาเกษตรกร ไดแก เจาที่กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมหมอนไหม สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และเกษตรกรท่ีเกี่ยวของในแปลงใหญ ผูนําเกษตรกร และ Young Smart Farmer ใหมีความรูความเขาใจและมี
ทักษะในเรื่องเกณฑกําหนดมาตรฐานปฏิบัติการเกษตรที่ดี (GAP) กับดานพืชประมง และปศุสัตว หรือมาตรฐานสินคาเกษตร
อื่นๆ อาทิ เกษตรอินทรีย การพัฒนาระบบการรับรองแบบกลุม มีทักษะการถายทอดความรูและใหคําแนะนําแกเกษตรเพื่อให
ปฎิบัติตามเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพรอมเกษตรกรที่จะขอรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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2.3 การพัฒนาเกษตรกรยุคใหมใหมีศักยภาพการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ได 
การสรางเกษตรกรยุคใหมใหสามารถผลติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ได และสามารถเปน

เสมือนตัวแทนของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในพื้นที่ ซึ่งขาดแคลนในปจจุบัน เพื่อเปนที่
ปรึกษาดานมาตรฐานสินคาเกษตรมีความสามารถในการตรวจประเมินเบื้องตน และใหคําปรึกษาแกเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติใหสอดคลองตามเกณฑของมาตรฐานสินคาเกษตรได 

2.4 การสรางการสามการสรางการรับรูสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
       ควรเผยแผและประชาสัมพันธการสรางการรับรูการตระหนักการบริโภคสินคามาตรฐาน  Q จัดที่ทรรศการและ

กิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานและความปลอดภัยในอาหารท้ังในประเทศและตางประเทศ  ผลิตและเผยแพรสื่อดาน
มาตรฐานผานสื่อโซเชียลมีเดีย สงเสริมใหรานอาหารใชวัตถุดิบปลอดภัย Q Restaurant สงเสริมชองทางการตลาดสําหรับ
สินคาเกษตรที่ได มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรีย และสงเสริมแหลงจําหนายตลาดสด / ซุปเปอรมารเก็ตตลาด  

2.5 มาตรการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรายใหมที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือเกษตรกรรายใหม เนื่องจากเกษตรกรหลายรายมีความตองการ

ที่จะปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) แตเมื่อดูคาใชจายใหการปรับเปลี่ยนนั้นมีจํานวนมาก เชน การจัดทํา
โรงจัดเก็บอุปกรณ อุปกรณในการตรวจความปลอดภัย การปรับเปลี่ยนพื้นที่แปลงปลูก เปนตน เกษตรกรบางรายจําเปนตอง
กูยืมเพ่ือนํามาปรับปรุง ทั้งนี้ภาครัฐควรสนับสนุนเรื่องคาใชจายใหแกเกษตรกรตามความเหมาะสม และควรมีมาตรการลดภาษี
ใหแกเกษตรกรควบคูกันอีกดวย 

โดยสรุปขอเสนอแนะแนวทางการนํานโยบายการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ไปปฏิบัติ ภาครัฐควรเขามา
บริหารจัดการเพื่อใหประเทศไทยมีสินคาการเกษตรท่ีปลอดภัย ดังนี้ 1. รัฐบาลควรผลักดันใหสินคาเกษตรปลอดภัยเปนวาระ
แหงชาติ 2. เรงการพัฒนาบุคลากร/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดานการใหคําปรึกษาและตรวจสอบการรับรอง  3. การพัฒนา
เกษตรกรยุคใหมใหมีศักยภาพการผลติตามมาตรฐานการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี (GAP) ได 4. การสรางการสามการสรางการ
รับรูสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย และ 5. มาตรการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรายใหมที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) ทั้งนี้หนวยงานภาคเอกชนควรใหความมือในการจัดจําหนายและผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (GAP) ดวย 
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Social Welfare Management of Thammasala Subdistrict Municipality,  

Nakhon Pathom 

Thidarat  Suebyart1* 

1Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, NPRU  

*corresponding author: chanokchone_b@hotmail.com

Abstract  

In the present social welfare is very crucial in each area in order to provide social welfare equally. 

The researcher studied Social Welfare Management of Thammasala Subdistrict Municipality, Nakhon Pathom. 

The objectives of this research were to studied the social welfare administrative of Thammasala Subdistrict 

Municipality, Nakhon Pathom and to studied the ways in social welfare administrative of Thammasala 

Subdistrict Municipality, Nakhon Pathom. The population of this research was 20 people in in-dept interview 

and 8-10 staffs on focus groups discussion. This research found that 1) educational welfare: the organization 

supported basic education, location, materials, educational material, the staffs of schools for excellence 

academic. Moreover, it supported the food project for the students and gave the scholarship for poor 

students 2) health welfare: it supported the staffs development, village health volunteers to know about 

healthy. 3) housing welfare: the people do not have a house, the government helped them to have housing. 

4) the quality of local people: the local people improved the quality of life. The people have good quality of

life.  

Keywords: management, social welfare, 
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การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) 
สมศักด์ิ  วานิชยาภรณ1

1คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, กรุงเทพมหานคร 
*ผูรับผิดชอบบทความ: E-mail somsak.wan@dpu.ac.th

บทคัดยอ 

           บทความวิชาการนี้นําเสนอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) ผลการ 
ศึกษาพบวาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skills) เปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาองคการดิจิทัล (Digital 
Organization) ทั้งองคการดิจิทัลภาครัฐหรือรัฐบาลดิจิทัล และองคการดิจิทัลภาคเอกชน นอกจากน้ียังพบวาทักษะดานดิจิทัล 
ความเปนพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัลมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน โดยการจะเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น ตองมี
ความฉลาดทางดิจิทัลที่ประกอบดวยทักษะและความรูทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง หรือท่ีเรียกวา “ความสามารถดาน
ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Literacy) ในฐานะพลเมืองที่ใชชีวิตอยูในสังคม การเรียนรูและเขาใจถึงสิทธิและ
ความรับผิดชอบออนไลนยอมเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดี 
            สําหรับขอเสนอแนะที่สําคัญในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในโลกแหงอนาคตนั้น สิ่งสําคัญนอกจาก
ทักษะดานดิจิทัลแลว ยังตองพัฒนาทักษะเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ (Professional Skills) ควบคูกันดวย นอกจากน้ีการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการเขาสูยุคชีวิตวิถีใหม (New normal) การพัฒนาคนท้ังในองคการดิจิทัลภาครัฐหรือรัฐบาลดิจิทัล 
และองคการดิจิทัลภาคเอกชนยังตองการใหคนทํางานมีทักษะหลายดาน (Multi-skilled) มากขึ้น มีทักษะการทํางานเปนทีม มี
การเรียนรูอยางตอเน่ือง สามารถจัดการกับความเครียดและความแปลกแยกได รวมท้ังตองเตรียมรับมือกับการท่ีไมสามารถ
คาดการณไดในระดับที่สูงขึ้น (High level of unpredictability)     

คําสําคัญ : ทกัษะดานดิจิทัล ความเปนพลเมืองดิจิทัล ชีวิตวิถีใหม
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      Developing digital skills and working in a New Normal 
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           Abstract 

This academic paper presents the development of digital skills and working in a New Normal .The 
results show that digital skills are one of the key components leading to the development of digital 
organizations, either a digital government organization or a digital government and private digital 
organizations. It was also found that digital skills, digital citizenship and digital intelligence are interrelated. 

By becoming a good digital citizen must have digital intelligence that consists of both 
technological and advanced thinking skills and knowledge. Also known as "Ability to understand and use 
digital technology" (Digital Literacy), as a citizen living in society Knowing and understanding online rights 
and responsibilities is the basis for good digital citizenship. For key suggestions for developing digital skills 
and working in the world of the future, Important aside from digital skills. Still need to develop 
specialized skills for the profession (Professional Skills) at the same time. In addition, the development of 
digital skills in entering a New normal development of people in digital organizations, government sectors 
or digital governments. And digital organizations, the private sector still wants workers to have many skills 
(Multi-skilled) more have teamwork skills with constant learning. Able to deal with stress and alienation 
as well as having to be prepared to deal with higher levels of unpredictability 

Keywords: Digital Skill  Digital Citizenship New Normal 

1. บทนํา
รายงานประชากรโลกฉบับป 2563 จากหนวยงานขององคการสหประชาชาติ (UN) ระบุตัวเลขจํานวนประชากรโลก

มีสูงถึงประมาณ 7,700 ลานคน (มติชนสุดสัปดาห ,2563: ออนไลน) ซึ่งในชวง 12 ปที่ผานมา ประชากรโลกเพิ่มขึ้น
ถึง 1 พันลานคน หรือโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 83 ลานคน ในทุกๆ 1 ป และ UN ยังคาดการณอีกวา ประชากรโลกจะพุงเปน 9,800 
ลานคนในป 2593 โดยท่ีประชากรอินเดียจะแซงหนาจีนในอีก 4 ปขางหนา (พ .ศ. 2567) (นิตยสาร SME Thailand, 
2561:35) สิ่งเหลาน้ีทําใหนานาประเทศหันกลับมามองเรื่องการพัฒนาคนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับโลกอนาคต ในขณะท่ี
ปจจุบันกระแสของการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ตอการใหบริการและการดําเนินธุรกรรมตางๆ 
มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการตางๆ มากยิ่งข้ึนอยางกาวกระโดด  ดังจะเห็นไดจาก
ผลสํารวจจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีมากกวา 47.5 ลานคน จากผลสํารวจในป 2562 คิดเปนรอยละ 71.5 ของ
ประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับรายงานการจัดทําดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสขององคการสหประชาชาติ (UN 
e-Government Index) ในป 2563 ที่ไดมีการรายงานจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตบรอดแบนดผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่อยูใน
ระดับสูง ซึ่งทําใหสัดสวนของดําเนินการธุรกรรมผานชองทางออนไลนรวมถึงการรับบริการจากภาครัฐในสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมดงัที่กลาวมานี้สงผลใหภาคสวนตางๆจะตองมีการปรับตัวใหสอดรับกับพฤติกรรมของ
ผูรับบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดจนการระบาดของโรคไวรัส Covid–19 ที่ทําใหสังคมเขาสูยุคชีวิตวิถีใหม(New Normal) 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานบริหารราชการแผนดินที่จะตองดําเนินการใหสอดรับกับพฤติ กรรมของผูคนจะตองเวน
ระยะหางและลดการสัมผัสรางกายระหวางกันยิ่งทําใหความจําเปนของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน (สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ,2564:ออน ไลน )นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาในระดับโลกพบวาสถาบัน IMD (International Institute for 
Management Development) ไดออกรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020โดยไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัล (Digital Competitiveness Ranking) จากประเทศท่ีเขารวมทั้งสิ้น 63 ประเทศ พบวา
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ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 39 จากประเทศสมาชิกท้ังหมด และอยูในอันดับ 3 เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวม
ทั้งสิ้น 5 ประเทศ ประเทศไทยจึงตองเรงพัฒนาคนในประเทศใหมีทักษะที่พรอมรับกับยุคดิจิทัลในปจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีจาก The Future of Jobs Report 2020 จัดทําโดย World Economic 
Forum ยังพบวาพบวา สิงคโปรมีทักษะทางดิจิทัลอยูในอันดับที่ 2 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด และยังอยูในอันดับ 1 ของ
อาเซียน สวนประเทศไทยมีทักษะทางดิจิทัลอยูในอันดับที่ 18 และเม่ือเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนท้ังสิ้น 4 ประเทศไทย
จะจัดอยู ในอันดับทายสุด รองจากสิ งค โปร มาเลเซียและอิน โดนี เซียตามลํ าดับ (สํ านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส,2564:ออนไลน) จากขอมูลที่ไดกลาวถึงขางตนทําใหผูเขียนมีความสนใจนําเสนอบทความวิชาการเรื่องการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal สําหรับบทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคในการ
นําเสนอดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเปนมา แนวคิด และความหมายของทักษะดานดิจิทัล  2) เพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางทักษะดานดิจิทัลกับความเปนพลเมืองดิจิทัลในโลกการทํางานแหงอนาคต และ 3) เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal)           

2.วิธีการศึกษาของบทความ 
บทความวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) ผูเขียนไดกําหนด

ขอบเขตในการศึกษาทักษะดานดิจิทัล ใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่1.ศึกษาความเปนมา แนวคิด และความหมายของทักษะ
ดานดิจิทัลซึ่งประกอบดวยการศึกษาประเด็นยอย คือ 1.1. แผนพัฒนาประเทศและนโยบายเก่ียวกับทักษะดิจิทัล 1.2. ความ
เปนมาและแนวคิดของทักษะดานดิจิทัล 1.3 ความหมายของทักษะดานดิจิทัล และ1.4 มาตรฐานสากลดานทักษะดิจิทัล 
สําหรับประเด็นที่ 2. ศึกษาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะดานดิจิทัลกับความเปนพลเมืองดิจิทัลในโลกการ
ทํางานแหงอนาคต ซึ่งประกอบดวยการศึกษาประเด็นยอย คือ 2.1 แนวคิดและความหมายความเปนพลเมืองดิจิทัลและความ
ฉลาดทางดิจิทัล 2.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะดานดิจิทัลกับความเปนพลเมืองดิจิทัล สําหรับวิธีการศึกษาจะ
นําแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล โดยเฉพาะนโยบายและแผนท่ีสําคัญ คอืแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และคูมือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) นอกจากนี้ยังดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา เอกสาร วารสาร นิตยสาร 
บทความ สิ่งตีพิมพตางๆ และเว็บไซตของหนวยงานตางๆทีเ่กี่ยวของ 

3.ความเปนมา แนวคิด และความหมายของทักษะดานดิจิทัล 
   3.1 แผนพัฒนาประเทศและนโยบายเกี่ยวกับทักษะดิจิทัล 

           สําหรับความเปนมาของทักษะดานดิจิทัล เริ่มตนจากแผนพัฒนาประเทศท่ีกําหนดทิศทางอนาคตเกี่ยวกับทักษะ 
ดิจิทัลทีส่ําคัญ สรุปไดดังตอไปนี ้

3.1.1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  
             ในวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น 
เพื่อเปนหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Digital 
Landscape) ที่กําหนดเอาไว ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 แผน Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุน และสรางฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล โดยใหบรรลุเปาหมายสวนน้ีไดภายในระยะเวลา 1 ป 6 เดือน

2) ระยะที่ 2 แผน Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภาคสวนของประ เทศไทยมีสวนรวมในเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยใหบรรลุเปาหมายสวนน้ีไดภายในระยะเวลา 5 ป

3) ระยะที่ 3 แผน Digital Thailand II: Full Transformation –ประเทศไทยกาวสูดิจิทัลไทยแลนดที่ขับเคลื่อน
และใชประโยชนจากนวัตกรรมดจิิทัลไดอยางเตม็ศักยภาพโดยใหบรรลุเปาหมายสวนน้ีไดภายในระยะเวลา10 ป

4) ระยะท่ี 4 แผน Global Digital Leadership –ประเทศไทยอยู ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว สามารถใช
เทคโนโลยีดิจิทัล สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน  โดยใหบรรลุเปาหมายสวนนี้ได
ภายในระยะเวลา 20 ป
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โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนการดําเนินงาน 20 ป มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไวดวยกัน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.1.2 แผนพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
จากสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID -19 ในชวงตั้งแตปลายป พ.ศ.2562 จนถึงปจจุบัน ทําใหรัฐบาล

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน (Digital Transformation)ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหสอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งรองรับกับพฤติกรรมและสถานการณในความตองการรับบริการผานชองทางออนไลนของ
ประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะทําใหการปรับเปลี่ยนรูปแบบนี้อยางเปนรูปธรรม รัฐบาลจึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานชองทางดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดมีการกําหนดใหมีการจัดทํา
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเพ่ือรองรับการดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหบริการและการทํางานของ
ภาครัฐใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดวยเหตุนี้ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของรัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพื่อบูรณาการการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
2. เพื่อใหมีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุงสูจุดหมายเดียวกัน
3. เพื่อกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลทีส่ําคญั สําหรับกําหนดประเด็นแผนบูรณาการประจําป

งบประมาณ
4. เพื่อกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นท่ีเกี่ยวของ พรอมกรอบงบประมาณในการ

ดําเนินงาน
5. เพื่อเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐจดัทําแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ พระราชบัญญตัิการบริการงาน

และการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
โดยแผนพัฒนาของรัฐบาลดจิิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้มีการกําหนด 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคณุภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตรที่ 2 อํานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดจิิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั 

3.1.3 แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2560 โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)ได
พิจารณาและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกระบวนการทํางานและการ
ใหบริการประชาชนของภาครัฐ จึงไดมีมติใหกําหนดเร่ือง “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล” เปนหนึ่งในประเด็น
จุดเนนการพัฒนาภาครัฐที่สําคัญที่จะนําการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐมาใชเปนกลไกขับเคลื่อนในระหวางป พ.ศ. 
2561 – 2565 สําหรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล ไดมีการใหคํานิยามไวในยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมวา หมายความถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของหนวยงานรัฐทั้งในสวนกลางและสวนภมูิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ สรางบริการของรัฐที่มี  ธรรมาภิ
บาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการได โดยไมมีขอจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา สามารถหลอมรวมการทํางาน
ภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว มีการเปดเผยขอมูลภาครัฐที่ไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลและความมั่นคงของชาติ    ผานการ
จัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนขอมูลอยางมีมาตรฐาน และในทายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
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สรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชนเรียกวา บริการรวมกันตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล (Universal design) 
จากความหมายของการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลดังกลาว สามารถสรุปคุณลักษณะของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทยได 4 ประการ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.),2564:ออนไลน) 
1) E-government หรือ Electronic Government หมายถึง รัฐบาลซ่ึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะ เพิ่มความโปรงใส และความนาเชื่อถือ 
2) Connected Government หมายถึง E-government ที่ถูกพัฒนาถึงข้ันที่ทําใหหนวยงานภาครัฐอยางนอยที่สุด
2 หนวยงาน สามารถเช่ือมโยงการทํางานและขอมูลขามหนวยงาน โดยไมยึดติดกับขอบเขตของหนาที่ความรับผิดชอบตาม
พันธกิจของหนวยงาน แตคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง และมีเปาหมายในการสงมอบบริการที่มีคุณภาพแก
ประชาชน รูปแบบของการปฏิสัมพันธดานดิจิทัลระหวางหนวยงาน (Digital interaction) มีหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ
ระหวางประชาชนกับรัฐบาล (C2G) ระหวางรัฐบาลกับหนวยงานภาครัฐ (G2G) ระหวางภาครัฐกับประชาชน (G2C) และ
ระหวางภาครัฐ และภาคธุรกิจ (G2B)  
3) Open Government หมายถึง รัฐบาลที่เปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดําเนินงาน
รวมถึงเอกสารและขอมูลตาง ๆ ของภาครัฐ 
4) Smart Government หมายถึง การนําเทคโนโลยีอัจฉริยะมาปรับใชกับการดําเนินงานและการใหบริการตาง ๆ ของรัฐบาล

3.1.4 กรอบทักษะตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565. 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ไดกําหนดกรอบทักษะที่จําเปน ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ภาครัฐและสรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภาครัฐและประชาชน ไว 2 กลุม 10 ทักษะ ประกอบดวย (1) ทักษะ
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Skillset) จํานวน 4 ทักษะ และ (2) ทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership Skillset) จํานวน 6 ทักษะ 
เพื่อใหการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเปนหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีความ
สอดรับกับบริบท (Relevant) ไมซับซอน (Simple) และไมซ้ําซอน (Focused) ไดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 กรอบทักษะท่ีจําเปนในการขับเคลื่อนการปฏริูปภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ          
              พ.ศ. 2563 – 2565 
ทักษะเชิงยุทธศาสตร (Strategic Skillset) จํานวน   

4 ทักษะ  
 

ทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership Skillset) จํานวน 
6 ทักษะ 

1. ทักษะดิจิทัล (Digital Skill)
2. ทักษะการสื่อสารโนมนาว (Communicating

and Influencing)
3. ทักษะการคิดอยางเปนระบบและสรางสรรค

(Systematic and Creative Thinking Skill)
4. ทักษะการคิดวิเคราะหและวิพากษ (Analytical

and Critical Thinking Skill)

1. การยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมและความเปนมืออาชีพ
(Demonstrating Integrity)

2. การกําหนดวิสยัทัศนและกลยุทธ (Developing
Vision and Strategy)

3. การพัฒนาตนเองและผูอื่น และสรางการมสีวนรวมในองคกร
(Developing and Engaging Others)

4. การสรางและสงเสรมิใหเกิดการทํางานบูรณาการและความรวมมอื
อยางเต็มที่ (Facilitating Hyper-collaboration)

5. การผลักดันใหเกิดนวตักรรมและการเปลี่ยนแปลง (Driving
Innovation and Change)

6. การผลักดันใหเกิดการปฏิบตัิและผลสัมฤทธ์ิ (Driving Execution
and Results)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.),2564:ออนไลน 

3.2 ความเปนมาและแนวคิดของทักษะดานดิจิทัล 
จากกรอบทักษะตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  พบวาคณะรัฐมนตรี ไดประชุม               

เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหภาครัฐมีกําลังคนท่ีมีทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสมท่ีจะเปนกลไกขับเคล่ือนที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาล
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ดิจิทัล และเพื่อใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมที่
จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได    ในการน้ี ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนด
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีประกอบดวย ความรู ความสามารถ ประสบการณ และคุณลักษณะอ่ืน 
และกําหนดใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมใดควรไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใด รวมท้ังไดมอบหมายใหสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) รวมกับสํานักงาน ก.พ. จัดทํารายละเอียดทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.),2564:ออนไลน) 

3.2.1 สาระสําคัญ 
ทักษะดานดิจิทัลมีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อการสรางและพัฒนาบุคลากรใหปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยเปน

รัฐบาลดิจิทัลมีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
- รัฐบาลแบบเปดและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government) 
- รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (Smart Government for Citizen) 
- รฐับาลที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) 

ทักษะดานดิจิทัลเปนทักษะท่ัวไป (Generic Skills) เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไมใชทักษะเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ 
(Professional Skills) 

3.2.2 ทักษะดานดิจิทัลประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 
ความสามารถ หมายถึง กลุมพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรแสดงออกเพ่ือใหปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตามที่ระบุไวในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบงความสามารถเปน 7 กลุม
ความสามารถ ไดแก 
           กลุมที่ 1 ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
           กลุมที่ 2 ความสามารถดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดาน 

    ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 
           กลุมที่ 3 ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology) 
           กลุมที่ 4 ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัล (Digital Process and 

   Service Design) 
           กลุมที่ 5 ความสามารถดานดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and Project   

   Management) 
           กลุมที่ 6 ความสามารถดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership) 
           กลุมที่ 7 ความสามารถดานการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation) 
ความรู หมายถึง ความเขาใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐควรตองมีเพื่อใหปฏิบัติตามบทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ประสบการณ หมายถึง สิ่งที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ เคยกระทํา เคยสัมผัส หรือไดพบเห็นมาในอดีตที่จะ
สนับสนุนใหการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานและความสําเร็จในงาน 
อันจะมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีทักษะดานดิจิทัลยังนําสมรรถนะทางการบริหารของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทั กษะ 
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 4 สมรรถนะจาก 6 สมรรถนะมาใชในการน้ีดวย ไดแก 
วิสัยทัศน (Visioning) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง (Change 
Leadership) การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 

3.2.3. ทักษะดานดิจิทัลมีการจําแนกตามความพรอมและพัฒนาการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใน
การปรับเปล่ียนเปนองคกรดิจิทัล 3 ระยะ ไดแก 
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ระยะเริ่มตน (Early Stage) ระยะกําลังพัฒนา (Developing Stage) และระยะสมบูรณ (Mature Stage) และตามกลุม
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุม ไดแก ผูบริหารสวนราชการ (Executive) ผูอํานวยการกอง (Management) ผูทํางาน
ดานนโยบายและวิชาการ (Academic) ผูทํางานดานบริการ (Service) ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี (Technologist) 
และผูปฏิบัติงานกลุมอื่น (Others) 

บุคลากรภาครัฐบุคคลใดจะมีทักษะดานดิจิทัลกลุมใดใหพิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการ
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่กําหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติของบุคคล 

3.3 ความหมายของทักษะดานดิจิทัล 

ทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) หมายถึง ความสามารถมองเห็นประโยชนของเทคโนโลยี และสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการทํางานและการใหบริการดวยเทคโนโลยี สามารถทํางานและตัดสินใจบนฐานขอมูล (Data-driven Insight) ได
อยางถูกตองเหมาะสมและปลอดภัยตอทั้งตนเอง ผูที่เกี่ยวของ และองคกร เพื่อใหภาครัฐสามารถตอบสนองและใหบริการ
ประชาชนและผูมีสวนรวมไดอยางรวดเร็ว มีความยืดหยุนคลองตัว และตอบโจทยการปฏิรูปภาครัฐ สําหรับผูดํา รงตําแหนง
ประเภทอํานวยการข้ึนไปยังหมายรวมถึงความสามารถในการคาดการณสถานการณสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรที่เปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดจิิทัล ความสามารถในการกําหนดทิศทางกลยุทธในการปรับเปลี่ยนเปนองคกรดิจิทัล การเปน
แบบอยางของการทํางานในบริบทดิจิทัลและการใชเทคโนโลยีไดอยางถูกตองเหมาะสม และการสรางสภาพแวดลอมที่
สนับสนุนใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในบริบทดิจิทัล (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ,2564:
ออนไลน ) หรืออาจสรุปไดวาทักษะดานดิจิทัล คือ ทักษะทั่วไป (Generic Skills) เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไมใช
ทักษะเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ (Professional Skills)  

3.4 มาตรฐานสากลดานทักษะดิจิทัล 
สําหรับมาตรฐานสากลดานทักษะดิจิทัลของ ICDL®(International Computer Driving License)ที่ไดรับการ

ยอมรับการเปนมาตรฐานทักษะการใชคอมพิวเตอรและดิจิทัลของบุคลากร (Digital Literacy & Skills) อันดับหนึ่งของโลกใน
ปจจุบันภายใตกรอบแนวคิด “Digital Workplace Skills Framework” โดยกําหนดองคประกอบ ในการวัดความรู Digital 
Literacy อออกเปน 4 ดาน (4 dimensions) ดังนี้ (Tris  Academy.อางใน The Digital Workplace Skills Framework, 
Digital work research: 2018) 

1.Using the digital Workplace: การวัดความสามารถในดานการใชอุปกรณ ดิจิทัลในออฟฟศอยางมี
ประสิทธิภาพ การจัดการรักษาขอมูลสวนตัว/องคกร ใหมีความปลอดภัย สามารถใชเครื่องมือ/ขอมูลดิจิทัลในการคิด
สรางสรรคสิ่งใหมๆ 

2.Process and Apply: การวัดความสามารถในดานการหาขอมูล ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล
ประมวลผลขอมูลเพื่อนํามาประยุกตใชงานไดทันเวลา 

3.Create and Connect: การวัดความสามารถในดานการสรางขอมูลดิจิทัลใหม ๆ เชน การสราง  post ใหม
การแกไขขอมูลบน Wiki page การสรางวิดีโอ และสามารถใชโปรแกรมหรือบอรดการสนทนาเพื่อสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานได
อยางเหมาะสม  

4.Think and adapt: การวัดความสามารถการจัดการกับขอมูลจํานวนมากในคอมพิวเตอร ไมมีปญหาในการ
สับเปลี่ยนทํางานหลายอยางบนคอมพิวเตอร มีความยืดหยุนในการทํางาน สามารถทํางานที่ไหนก็ได และพรอมเรียนรูทักษะ
ดิจิทัลใหม ๆ 

จากผลการสํารวจของ ICDL Asia พบวาผลการประเมินตนเองในทักษะความสามารถการใชดิจิทัลของบุคลากร              
ในองคกรตาง ๆ สูงถึงรอยละ 88.5 ในขณะที่เมื่อมีการทดสอบจริงตามมาตรฐาน ICDL แลว อยูที่ระดับรอยละ 55เทานั้น  
ผลการสํารวจในหลาย ๆ ประเทศก็สะทอนออกมาในลักษณะเดียวกัน ทําใหเกิดปรากฎการณที่เรียกวา “Over - estimate 
” คือการประเมินตนเองดานความสามารถการใชดิจิทัลสูงกวาความเปนจริง หรืออีกนัยหนึ่งบุคลากรมีความสามารถทางดิจิทัล
ต่ํากวาท่ีรับรูและเขาใจไปเอง 
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ดังนั้นการเสนอหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลท่ีไดมาตรฐานระดับสากล และมีความเหมาะสมสามารถเตรียม
ความพรอมของแรงงานใหมีความมั่นใจในการทํางาน ที่จะสามารถใชทักษะดิจิทัลในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคที่
องคกรกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูโลกยุคดจิิทัล   หากประชาชนมีทักษะดานดิจิทัลพรอม เทคโนโลยีพรอม ภาครัฐ และภาคเอกชน
จะมีบุคลากรท่ีมีความสามารถนําทักษะ ความรูมาใชกับเทคโนโลยีที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด อันจะสามารถขับเคลื่อน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ  และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง ขันทางดิจิทัลของประเทศตอไป
(Tris  Academy,รายงานผลการศึกษา ทักษะดิจิทัลในการทํางานยุค Digital Transformation : 2021) 

4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะดานดิจิทัลกับความเปนพลเมืองดิจิทัลในโลกการทํางานแหงอนาคต
  4.1 แนวคิดและความหมายความเปนพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล 

ความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)  คือ พลเมืองผูใชงานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลนที่เขาใจ  
บรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวใหเหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การสื่อสารในยุค
ดิจิทัลเปนการสื่อสารท่ีไรพรมแดน สมาชิกของโลกออนไลนคือ ทุกคนที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ตบนโลกใบนี้ ผูใชสื่อสังคม
ออนไลนมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ อายุ ภาษา และวัฒนธรรม พลเมืองดิจิทัลจึงตองเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
มีจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและเคารพผูอื่น มีสวนรวมและมุงเนนความเปนธรรมในสังคม การเปนพลเมืองในยุคดิจิทัลนั้น
จําเปนตองมีความฉลาดทางดิจิทัล             

ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient : DQ) คือ กลุมของความสามารถทางสังคม อารมณ 
และการรับรู ที่จะทําใหคนคนหน่ึงสามารถเผชิญกับความทาทายบนเสนทางของชีวิตในยุคดิจิทัล และสามารถปรับตัวใหเขา
กับชีวิตดิจิทัลได ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ ทัศนคติและคานิยมที่จําเปนตอการใชชีวิตในฐานะสมาชิก
ของโลกออนไลน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ทักษะการใชสื่อและการเขาสังคมในโลกออนไลน ความฉลาดทางดิจิทัล เปนผลจาก
ศึกษาและพัฒนาของ DQ institute หนวยงานที่เกิดจากความรวมมือกันของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกประสานงานรวมกับ 
เวิลดอีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum) ที่มุงมั่นใหเด็กๆ ทุกประเทศไดรับการศึกษาดานทักษะพลเมืองดิจิทัลท่ีมี
คุณภาพและใชชีวิตบนโลกออนไลนอยางปลอดภัยดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม (สรานนท อินทนนท,2561:3-5 )   

การเปนพลเมืองดิจิทัลนั้น มีทักษะสําคัญ 8 ประการ ท่ีควรบมเพาะใหเกิดขึ้นกับพลเมืองดิจิทัลทุกคนในศตวรรษที่ 
21 ดังนี ้(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.),2564: ออนไลน) 

1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) ความสามารถในการสรางและบริหาร
จัดการอัตลักษณที่ดีของตนเองไวไดอยางดีทั้งในโลกออนไลนและโลกความจริง 

2. ทักษะในการรักษาขอมูลสวนตัว (Privacy Management) มีดุลพินิจในการบริหารจัดการขอมูลสวนตัว
โดยเฉพาะการแชรขอมูลออนไลนเพื่อปองกันความเปนสวนตัวท้ังของตนเองและผูอื่น 

3. ทักษะในการคิดวิเคราะหมีวิจารณญาณท่ีดี (Critical Thinking) ความสามารถในการวิเคราะหแยกแยะ
ระหวางขอมูลที่ถูกตอง และขอมูลที่ผิด ขอมูลที่มีเน้ือหาดีและขอมูลที่เขาขายอันตราย ขอมูลติดตอทางออนไลนที่นาตั้งขอ
สงสัยและนาเช่ือถือได 

4. ทักษะในการจัดสรรเวลาหนาจอ (Screen Time Management) ความสามารถในการบริหารเวลาในการใช
อุปกรณยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อใหเกิดสมดุลระหวางโลกออนไลน และโลกภายนอก 

5. ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน (Cyberbullying Management) ความสามารถในการ
รับรู และรับมือการคุกคามขมขูบนโลกออนไลนไดอยางชาญฉลาด 

6. ทักษะในการบริหารจัดการขอมูล ที่ผูใชงานมีการทิ้งไวบนโลกออนไลน (Digital Footprints) ความสามารถ
ในการเขาใจธรรมชาติของการใชชีวิตในโลกดิจิทัล วาจะหลงเหลือรอยรอยขอมูลทิ้งไวเสมอ รวมไปถึงเขาใจพลลัพธ ที่อาจ
เกิดขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งเหลานี้อยางมีความรับผิดชอบ 

7. ทักษะในการรักษาความปลอดภั ยของตน เองใน โลกออนไลน  (Cybersecurity Management)
ความสามารถในการปองกันขอมูลดวยการสรางระบบความปลอดภัยที่เขมแข็ง และปองกันการโจรกรรมขอมูลหรือการโจมตี
ทางออนไลนได 

8. ทักษะในการใชเทคโนโลยีอยางมีจริยธรรม (Digital Empathy) ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ และสราง
ความสัมพันธทีด่ีกับผูอื่นบนโลกออนไลน 
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4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางทักษะดานดิจิทัลกับความเปนพลเมืองดิจิทัล 
กอนหนาจะเกิดวิกฤตการณโควิด19 หลายๆคนอาจจะยังไมไดใชชีวิตอยูบนโลกออนไลนมากนัก แตเมื่อเกิด

วิกฤตการณโควิด19 เราทุกคนตองใชชีวิตอยูกับรูปแบบที่เรียกวา New Normal ซึ่งทําใหเราทุกคนตองมาใชชีวิตอยูในโลก
ออนไลนมากขึ้น ไมวาจะเปนการชอปปงออนไลน การสั่งอาหาร หรือแมแตการเขาสูสังคมไรเงินสดดวยบริการ e-payment 
ตางๆ อีกทั้งยังทําใหเราไดมีโอกาสพบปะผูคนบนโลกออนไลนมากขึ้น และความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้จําเปนอยางยิ่งที่พวก
เราทุกคนจะตองมีทักษะความเปนพลเมืองดิจิทัล เพื่อใหอยูในโลกออนไลนไดอยางปลอดภัย (บทความไอที 24 ช่ัวโมง,2564: 
ออนไลน)    แนวคิดความเปนพลเมืองดิจิทัลพูดถึงความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตเพื่อมีสวนรวมในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
อยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และปลอดภัย การปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารไดเปดโอกาสและหยิบยื่นความทาทาย
ใหมๆ ใหกับพลเมืองดิจิทัล เราสามารถเขาถึงขอมูลโดยไรขอจํากัดเชิงภูมิศาสตร เขารวม ชุมชนที่มีความสนใจรวมกัน 
สรางสรรคแนวคิดใหมๆ ในการแกไขปญหา และทําใหเสียงของพลเมืองดังข้ึนในสังคม แตเราก็ตองเผชิญกับความเสี่ยงใหมๆ 
เชน การสอดแนมความเปนสวนตัว อาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้นเราในฐานะพลเมืองดิจิทัลจึงตองตระหนักถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในโลกดิจิทัล พัฒนาทักษะและความรูที่จําเปนในโลกใหม และเขาใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบในโลกออนไลน 

นอกจากน้ันเราอาจวิเคราะหความเปนพลเมืองดิจิทัลออกเปน 3 มิติ คือ 
1. มิติดานความรูเกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศ พลเมืองดิจิทัลตองมีความรูความสามารถในการเขาถึง ใช สรางสรรค

ประเมิน สังเคราะห และสื่อสารขอมูลขาวสารผานเคร่ืองมือดิจิทัล ดังนั้นพลเมืองยุคใหมจึงตองมีความรูดานเทคนิคในการ
เขาถึงและใชเครื่องมือดิจิทัล เชน คอมพิวเตอร สมารตโฟน แท็บเล็ต ไดอยางเช่ียวชาญ  

2. มิติดานจริยธรรม พลเมืองดิจิทัลจะใชอินเทอรเน็ตไดอยางปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมไดอยางไร
พลเมืองที่ดีจะตองรูจักคุณคาและจริยธรรมจากการใชเทคโนโลยี ตองตระหนักถึงผลพวงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมท่ีเกิดจากการใชอินเทอรเน็ต รวมถึงรูจักสิทธิและความรับผิดชอบออนไลน  

3. มิติดานการมีสวนรวมทางการเมืองและสังคม พลเมืองดิจิทัลตองรูจักใชศักยภาพของอินเทอรเน็ตในการมีสวนรวม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อินเทอรเน็ตเปนไดทั้งเครื่องมือเพิ่มการมีสวนรวมทางการเมืองในระบบ เชน รัฐบาลใช
อินเทอรเน็ตในการรับฟงความเห็นของประชาชนกอนออกกฎหมาย การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส         

กลาวโดยสรุป การจะเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น ตองมีความฉลาดทางดิจิทัลที่ประกอบดวยทักษะและความรูทั้งใน
เชิงเทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง หรือที่เรียกวา “ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital 
Literacy) เพื่อใชประโยชนจากขอมูลขาวสารในโลกไซเบอร รูจักปองกันตนเองจากความเสี่ยงตางๆ ในโลกออนไลน เขาใจถึง
สิทธิ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมท่ีสําคัญในยุคดิจิทัล ในฐานะพลเมืองที่ใชชีวิตอยูในสังคม การเรียนรูและเขาใจถึงสิทธิ
และความรับผิดชอบออนไลนยอมเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี นอกจากน้ัน การเรียนรูเกี่ยวกับโอกาส
แหงศตวรรษใหมที่เทคโนโลยีดิจิทัลสรางขึ้น ไมวาจะเปนโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และการเรียนรู ผานกรณีศึกษาที่
ประสบความสําเร็จ จะชวยใหเราจินตนาการถึงสังคมเศรษฐกิจดจิิทัลที่พึงปรารถนาและรวมสรางสรรคมันขึ้นมาไดจรงิ สุดทาย 
พลเมืองดิจิทัลจะตองเขาใจและเตรียมรับมือกับความทาทายในยุคดิจิทัล อาทิ ความเปนกลางของเครือขาย (Net neutrality) 
ชองวางดิจิทัล (Digital divide) เพื่อใหอินเทอรเน็ตเปนพลังที่สรางสรรคทั้งกับตัวเราเองและสังคมในศตวรรษท่ี 21(โครงการ 
การพัฒนาทักษะและการเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship),2564:ออนไลน) 

5.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
ทักษะดานดิจิทัล (Digital Skills) เปนหน่ึงในองคประกอบท่ีสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาองคการดิจิทัล (Digital 

Organization) ทั้งองคการดิจิทัลภาครัฐหรือรัฐบาลดิจิทัล และองคการดิจิทัลภาคเอกชน (จําลักษณ ขุนพลแกว ,2560) 
โดยปจจัยที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล คือตองพัฒนาคนโดยพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและสราง
วัฒนธรรมดิจิทัลกอน โดยการที่คนภาครัฐตองพัฒนาตัวเองใหทันกับการเขามาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไดเขามาเปลี่ยนวิถีชีวิต
ของคน หลังจากนั้นการเปลี่ยนผานจะนําไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยเทคโนโลยีจะตามมาเปนเรื่องสุดทาย นอกจากนี้ยัง
พบวาทักษะดานดิจิทัล ความเปนพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัลมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน โดยการจะเปนพลเมือง
ดิจิทัลที่ดีนั้น ตองมีความฉลาดทางดิจิทัลที่ประกอบดวยทักษะและความรูทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการคิดขั้นสูง หรือท่ีเรียกวา 
“ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Literacy) ในฐานะพลเมืองที่ใชชีวิตอยูในสังคม การเรียนรู
และเขาใจถึงสิทธิและความรับผิดชอบออนไลนยอมเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีดี 
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สําหรับขอเสนอแนะที่สําคัญในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลกับการทํางานในโลกแหงอนาคตนั้น สิ่งสําคัญนอกจาก
ทักษะดานดิจิทัลแลว ยังตองพัฒนาทักษะเฉพาะทางสําหรับวิชาชีพ (Professional Skills) ควบคูกันดวย นอกจากน้ีการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลในการเขาสูยุคชีวิตวิถีใหม (New normal) การพัฒนาคนท้ังในองคการดิจิทัลภาครัฐหรือรัฐบาลดิจิทัล 
และองคการดิจิทัลภาคเอกชนยังตองการใหคนทํางานมีทักษะหลายดาน (Multi-skilled) มากขึ้น มีทักษะการทํางานเปนทีม มี
การเรียนรูอยางตอเน่ือง สามารถจัดการกับความเครียดและความแปลกแยกได รวมท้ังตองเตรียมรับมือกับการท่ีไมสามารถ
คาดการณไดในระดับที่สูงขึ้น (High level of unpredictability)     
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การสรางองคกรแหงความสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อวัดระดับองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา 2) เพื่อศึกษา
แนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยาง คือ 
บุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จํานวน 201 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเก็บรวบรวมขอมูลดวยคําถามปลายเปดโดยการวิเคราะหเนื้อหา     

ผลการศึกษาการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการหาความรู ดานน้ําใจงาม ดานการผอนคลาย ดานใชเงินเปน ดานครอบครัวที่ดี ดานมีสังคมดี 
ดานสุขภาพดี และดานคุณธรรม สวนแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดังนี้ 1) ดาน
การหาความรูควรหม่ันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ 2) ดานน้ําใจงามควรเสียสละ ชวยเหลือ เอื้อเฟอตอ
บุคคลอ่ืน 3) ดานการผอนคลายควรจัดสรรเวลาการทํางานและเวลาพักผอนใหสมดลุ 4) ดานใชเงินเปนควรอยางระมัดระวังใน
การใชจายเงิน 5) ดานครอบครัวที่ดีควรใสใจดูแลสมาชิกในครอบครัวดวยการพูดคุยกัน ปรึกษาหารือกัน 6) ดานมีสังคมดีควร
สรางความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนรวมงาน หัวหนา และชุมชน 7) ดานสุขภาพดีควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเพื่อให
รางกายมีความแข็งแรง และ 8) ดานคุณธรรมควรสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

คําสําคัญ: องคกรแหงความสุข  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  
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Creating Happy Workplace : case study of Chanthabueksa Hospital, 
Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province. 

Rungnapa Pengrungruangwong 

Public Administration Department,  Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Nakhon Pathom Rajabhat University. 

e-mail: roong001@hotmail.com 

Abstract 

The purpose of this research 1) to measure the level of Happy Workplace, a case study of 

Chantharubeksa Hospital, 2) to study the guidelines for creating Happy Workplace, a case study of 

Chantharubeksa Hospital. It is descriptive research. The sample group was 201 persons of Chanthabueksa 

Hospital. Data analysis using statistics for frequency, percentage, mean, standard deviation and content 

analysis.  

The results of the study of measure Happy Workplace, case study of Chanthabueksa Hospital 

found that the overall level was at a high level of in order as follows : happy brain, happy heart, happy 

relax, happy money, happy family, happy society, happy body, and happy soul. The guidelines for 

creating Happy Workplace case study of Chanthabueksa Hospital as follows : 1) happy brain should keep 

studying more from various learning sources, 2) happy heart should be sacrificed, helpful, and generous 

to others, 3) happy relax should be allocated in a balance of time work and rest time, 4) happy money 

should be used carefully and spent carefully, 5) happy family should pay attention to take care of family 

members by talking to each other and having conversation discuss, 6) happy society should be 

established a good relationships between colleagues supervisors and communities. 7) happy body should 

exercise regularly to be strong, 8) happy soul should be promoted religious activities.  

Keywords: Creating Happy Workplace, Chanthabueksa Hospital, Kamphaengsaen District,  Nakhon   

   Pathom Province 
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1. บทนํา
สุขภาวะในที่ทํางาน หรือ Happy Workplace เปนแนวความคิดเพื่อการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนทํางาน มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรและพัฒนาคุณภาพขององคกรและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากรในประเทศใหพัฒนาไปสูสังคมคุณภาพระดับนานาชาติ  ในปจจุบันประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุน สิงคโปร เปนตน ตางใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนองคกร
แหงความสุข (Happy Workplace) โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาวะของพนักงานและสุขภาวะองคกรทั้งในระดับประเทศ
และระดับกลุมประเทศ เชน กลุมสหภาพยุโรปซึ่งไดดําเนินการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขโดยเครือขายยุโรปเพ่ือองคกร
สงเสริมสุขภาพ (European Network for Workplace Health Promotion :  ENWHP) เปนตน (สถาบันสงเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน , 2563: ออนไลน) ในประเทศไทยดําเนินการโดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหนาที่หลักในการสนับสนุนใหองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีขีดความสามารถใน
การพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเหมาะสมและเกิดองคกรสุขภาวะอยางยั่งยืน ซึ่งนับเปนสวนหน่ึงในการสรางองคกรแหงความเปน
สุขโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทํางานในองคกรใหมีสุขภาวะที่ดี มีความสามารถในการทํางาน และใชชีวติที่เหมาะสม
กับสภาพสังคมปจจุบัน โดยนําเครื่องมือความสุข 8 ประการ มาปรับใชในองคกร อันประกอบดวยดานการหาความรู (happy 
brain) ดานน้ําใจงาม (happy heart) ดานการผอนคลาย (happy relax) ดานใชเงินเปน (happy money) ดานครอบครัวที่
ดี (happy family) ดานมีสังคมดี (happy society) ดานสุขภาพดี (happy body) และดานคุณธรรม (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2563: ออนไลน) ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหง
ความสุขคือ นโยบายสรางสุของคกร (happy workplace policy) เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในองคกร อีกทั้งสงผลใหบุคลากรมีความสุข มีการดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความมั่นคงในอาชีพ  เกิดความรูสึกวาตนเองเปน
ทรัพยากรที่มีคณุคาสําคัญขององคกร มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน มีแรงจูงใจในการทํางานมากย่ิงขึ้น รูจักบําเพ็ญ
ประโยชนทั้งตอตนเอง ครอบครัว สถานประกอบการและชุมชน โดยเฉพาะโรงพยาบาล จะสามารถผลักดันประสิทธิภาพของ
บุคลากรทางการแพทยใหสูงข้ึน คุณภาพของบริการดีขึ้น ลดปญหาการขาดงาน เขางานชา ลาปวย ลากิจ และลดอัตราการเข
า-ออก เนื่องจากบุคลากรมีความรักในองคกร ลดอัตราการเลิกจาง ทําใหประหยัดคาใชจายในการสรรหาแลฝกอบรมบุคลากร
ใหม รวมทั้งเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น สงเสริมภาพลักษณของโรงพยาบาลไดในท่ีสดุ และสงผลกระทบตอ
ชุมชนและสังคมรอบขางใหเกิดความสุขดวยเชนกัน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2563: ออนไลน) 

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีภารกิจและบทบาทหนาท่ีบริการประชาชนดาน
สุขภาพ สงเสริม รักษา ปองกันและฟนฟูสภาพ รวมไปถึงการตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูปวยอยาง
รวดเร็ว และทันตอสถานการณที่เปลีย่นแปลง ดวยภาวะงานท่ีมีความเรงดวนนีท้ําใหบุคลากรเกิดความทอแท  โรคเครียด และ
ขาดกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจสงผลใหการบริหารงานและการใหบริการของโรงพยาบาลเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองหาวิธีการลดความเครียดเพ่ือใหเกิดความสุขในการทํางาน จากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาล (สัมภาษณ: 
2563) พบวา บุคลากรสวนใหญตกอยูในภาระความเครียดสูงเนื่องดวยลักษณะงานของโรงพยาบาลนั้นเปนงานท่ีมีความกดดัน
สูงเปนอาชีพที่เสี่ยงอันตรายตองคลุกคลีอยูกับผูปวย และไมมีความสุขในการทํางานซึ่งมาจากสิ่งตางๆรอบตัว ทําใหผลการ
ปฏิบัติงานออกมาไมตอบสนองนโยบายสุขภาวะที่ดีของโรงพยาบาลเทาที่ควร เปนเพียงการกําหนดนโยบายตางๆ เทานั้น แต
ยังไมไดมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดวยแนวคิดพื้นฐานท่ีวา“การจะสรางองคกรแหงความสุขใหประสบความสําเร็จที่ยั่งยืน
ไดนั้นตองเร่ิมจากการท่ีคนในองคกรตองมีความสุขกอน และจะสงผลตอครอบครัว ชุมชน รวมทั้งองคกรที่ตนเองทํางานใน
ที่สุด” ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการสรางความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษาเพื่อ ให
สอดคลองกับองคกรแหงความสุขตอไป 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อวัดระดับองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม   
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรเุบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม  

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จํานวน 403 คน (โรงพยาบาลจันทรุ
เบกษา, 2563: ออนไลน)  

กลุมตัวอยาง จํานวน 201 คน ซึ่งไดมาจากการใชสูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (บุญเรียง ขจร
ศิลป, 2543) ดวยการสุมตัวอยางแบบงาย  

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สรางขึ้นตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่ไดจากการสังเคราะห

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ  โครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน สภาพการจางงานและแผนก/ฝาย ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจรายการ 
ตอนท่ี 2 การสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ประกอบดวยดานการหาความรู ดาน

น้ําใจงาม ดานการผอนคลาย ดานใชเงินเปน ดานครอบครัวที่ดี ดานมีสังคมดี ดานสุขภาพดี และดานคุณธรรม ซึ่งมีลักษณะ
เปนคําถามปลายปด  

ตอนที่ 3 แนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ซึ่งมีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด 

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยทดสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เทากับ 0.92 นําไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางใกลเคียง จํานวน 30 คน หาคาความเช่ือมั่นโดยใชวิธีการของคูเตอร ริชารดสัน สูตร (KR-20) = 0.715 และทดสอบ
คาอํานาจจําแนกรายขอ ระหวาง 0.2-0.8 (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543) เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณเพื่อ
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากแหลงทุติยภูมิโดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต และขอมูลเชิงประจักษที่เปน
แนวทางการสรางองคกรแหงความสุขไดมาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยสอบถามและสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลจันทรุ
เบกษา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 201 ชุด  

3.5. การวิเคราะหขอมูล  
หลังจากท่ีตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมไดมาครบถวนแลวนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถี่ คารอยละ  
สวนท่ี 2 ระดับองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  
สวนท่ี 3 แนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

4. ผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัย  
     4.1.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 103 คน คิด

เปนรอยละ 51.24 มีอายุระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 35.82 ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี/
ปวส. มากที่สุด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.20 สถานภาพ โสดมากท่ีสุด จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 53.73 รายได
สวนตัวตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 47.26 สภาพการจางงาน พนักงาน
ราชการ มากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 28.86 แผนก/ฝาย แผนกเภสัชกรรม มากที่สุด จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
14.43 ตามลําดับ     
                4.1.2 สรุปผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (x̄ = 3.96, S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการหาความรู 
(x̄ = 4.52, S.D. = 0.60) รองลงมา ดานน้ําใจงาม (x̄ = 4.26, S.D.= 0.69) ดานการผอนคลาย (x̄ = 4.17, S.D.= 0.67) ดาน
ใชเงินเปน (x̄= 3.92, S.D.= 0.87) ดานครอบครัวที่ดี (x̄ = 4.02, S.D.= 0.57) ดานมีสังคมดี (x̄= 3.95, S.D.= 0.64) ดาน
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สุขภาพดี (x̄= 3.66, S.D.= 0.57) และดานคุณธรรม (x̄ = 3.37, S.D. = 0.64) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 

1) ดานการหาความรู (happy brain) พบวาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังน้ี บุคลากรคิดคนหาวิธีตางๆ เพื่อพัฒนาการทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่อง รองลงมา บุคลากรยินดี
รับคําแนะนําจากหัวหนาเพื่อพัฒนาการทํางาน บุคลากรมีวินัยในการทํางาน และมีความตรงตอเวลา บุคลากรศึกษาหาความรู
ทุกครั้งท่ีมีโอกาสไดรับการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ บุคลากรสนใจในการแสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมจาก
แหลงความรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล บุคลากรไดรับการสงเสริมใหไปศึกษาในดานที่นํามาใชในการพัฒนา
งานของตนเอง ไดแก โครงการฝกอบรมความรูดานตางๆ การฝกอบรมคอมพิวเตอร โครงการสัมมนาศึกษาดูงานใน ประเทศ
และตางประเทศ เปนตน บุคลากรสามารถแบงปนความรูในสิ่งที่ตนเองถนัดหรือสนใจแกผูอื่นไดเปนอยางดี  และบุคลากรมี
โอกาสเขารวมการอบรมหรือการศึกษาดูงานตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของตน เพื่อความกาวหนาในชีวิต  
ตามลําดับ 

2) ดานน้าํใจงาม (happy heart) พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ บุคลากรทํากิจกรรมท่ีสามารถทําไดดวยตนเองและมีประโยชนตอสังคม ไดแก โครงการขาราชการดีเดน 
กิจกรรมการบริจาคโลหิต เปนตน รองลงมา บุคลากรใหการชวยเหลือและรูสกึเอื้ออาทร/หวงใยตอคนรอบขางและรูจักแบงปน
กนัอยางเหมาะสม บุคลากรสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนรวมงานในโรงพยาบาลและใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม  บุคลากรรู
บทบาทหนาท่ีของตนเองและเพ่ือนรวมงาน สามารถอยูรวมกันอยางสันติเพื่อสรางความสามัคคีและความเปนหนึ่งเดียวกัน 
บุคลากรมีความสุขจากการท่ีไดเปนผูรับจากผูอื่น บุคลากรพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับจากการทํางานในปจจุบัน บุคลากรพูดคุย
กับผูบริหารและเพื่อนรวมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนปญหาและถายทอดประสบการณในการทํางานระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ  
โรงพยาบาลมีกลองรับความคิดเห็น เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะของบุคลากร บุคลากรเต็มใจและ
ยินดีในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม และบุคลากรมีการถายทอด แลกเปลี่ยนแบบอยางการทํางานระหวางเพ่ือนรวมงาน
ดวยกันเสมอ ตามลําดับ 

3) ดานการผอนคลาย (happy relax) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ การสงบสติอารมณ ชวยใหทานสบายใจขึ้น โดยมีวิธีมองโลก มีมุมมองเชิงบวกทําใหบุคลากรมี
ความสุข รองลงมา การไดพักผอนในวันหยุดประสัปดาห ชวยใหบุคลากรรูสึกผอนคลายและจัดการความเครียดไดอยาง
เหมาะสม ไดแก ดูหนัง  ฟงเพลง เปนตน บุคลากรมีโอกาสรวมงานสังสรรคประจําปและงานรื่นเริงตามประเพณี ไดแก วัน
สงกรานต วันลอยกระทง เปนตน เมื่อประสบปญหาในชีวิตโดยทั่วไปบุคลากรสามารถจัดการกับปญหาไดดวยตนเอง บุคลากร
คิดวาชีวิตการทํางานของบุคลากรเปนไปตามที่คาดหวัง บุคลากรสามารถทนตอแรงกดดันท่ีเกิดจากการทํางานไดมีอารมณและ
ความคิดดานบวกเม่ือประสบปญหา ใน 1 สัปดาหทานทํากิจกรรมเพ่ือเปนการพักผอนหยอนใจ ไดแก กิจกรรมการทองเท่ียว
ประจําป กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี เปนตน ตามลําดับ 

4) ดานใชเงินเปน (happy money) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรไดรับการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการใชจายที่เหมาะสม และการออมเงินในแตละเดือน รองลงมา 
บุคลากรมีจัดสรรรายรับรายจายในแตละเดือนไดอยางสมดุล การจัดใหมีบริการเงินกูแกบุคลากรมีรายรับ เพียงพอกับรายจาย 
มีเงินสํารองไวใชเม่ือยามฉุกเฉิน บุคลากรมีความสุขจากการท่ีไมมีหนี้สิน และใชชีวิตที่เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของตน 
บุคลากรผอนชําระหนี้ตามกําหนดเวลาทุกคร้ัง โรงพยาบาลมีการจัดสวัสดิการดานท่ีพักอาศัย ไดแก โครงการกูยืมเงินฉุกเฉิน 
โครงการปรับหนี้บัตรเครดิต โครงการสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัย เปนตน บุคลากรมีการวางแผนการใชเงิน ระมัดระวังการใชจาย
เพื่อไมใหเงินขาดมือ มีกิจกรรมขายสินคาราคาถูก กิจกรรมสงเสริมการออมเงิน  บุคลากรรูสึกวาการผอนชําระหนี้สินตางๆ 
โดยรวมของบุคลากรในปจจุบันเปนภาระ ตามลําดับ 

5) ดานครอบครัวที่ดี (happy family) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรมีความสนิทสนมกับคนในครอบครัว และไมมีปญหาทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว รองลงมา 
บุคลากรและครอบครัวเอาใจใสดูและซ่ึงกันและกันอยางสมํ่าเสมอและพูดคุยปรึกษากันไดทุกเรื่อง   โรงพยาบาลจัดกิจกรรม
และเวลาใหบุคลากรรวมกับครอบครัว ไดแก กิจกรรมการใหทุนการศึกษาแกบุตรของขาราชการท่ีผลการเรียนดี กิจกรรม
ระลึกบุญคุณบิดามารดาในวันพอและวันแมแหงชาติ กิจกรรมงานวันเด็กไดรับกําลังใจที่ดีในการทํางานจากครอบครัว 
ครอบครัวของบุคลากรมีความมั่นคง โรงพยาบาลสามารถเปนหลักประกันของครอบครัวได ไดแก การมอบทุนการศึกษาและ
อปุกรณการศึกษาแกบุตรของบุคลากร เปนตน และบุคลากรมีความเปนกันเองกับครอบครัวของเพ่ือนรวมงาน ตามลําดับ 
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   6) ดานมีสังคมดี (happy society) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ บุคลากรยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานและความปรารถนาดีตอเพื่อนรวมงาน  รองลงมา 
บุคลากรมีความสัมพันธที่ดี ความหวงใยตอปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพอใจกับสภาพแวดลอมในท่ีทํางาน  บุคลากรมี
สวนรวมพัฒนาชุมชนของบุคลากรตามโอกาสอันควร ไดแก การจัดอบรมใหความรูแกชุมชน บริเวณใกลเคียง การใหความรู
เกี่ยวกับการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ เปนตน บุคลากรและเพ่ือนรวมงานมีการเอ้ือเฟอเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมมือ
กันปฏิบัติงานในความรับผิดชอบจนสําเร็จตามเปาหมาย บุคลากรรูสึกวาสังคมไทยทุกวันนั้นมีความสงบสุข ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน โรงพยาบาลจัดกิจกรรมที่มุงสรางความสัมพันธของบุคลากรทุกระดับ บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอบังคับ
ของโรงพยาบาล และเมื่อมีปญหาบุคลากรสามารถขอความชวยเหลือจากคนในชุมชนและทานยินดีใหคําปรึกษาแกผูที่ตองการ
ความชวยเหลือ ตามลําดับ 

   7) ดานสุขภาพดี (happy body) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี ้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดีพรอมที่จะทํางานอยูตลอดเวลา รองลงมา บุคลากรมีสุขภาพรางกายแข็งแรงจากการได
ออกกําลังกายและไมเจ็บปวยบอย บุคลากรมีความพึงพอใจกับสุขภาพของบุคลากรอยางมาก โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรม
การรณรงคดานสุขภาพ ไดแก การเดินขึ้นบันได แทนการใชลิฟต กิจกรรมโครงการรณรงคลดการดื่มเหลา กิจกรรมการฝก
โยคะ เปนตน  บุคลากรมีเวลาในการพักผอนวันละ 6-8 ช่ัวโมง บุคลากรมีเวลาในการออกกําลังกาย มากกวา 3 ครั้ง ตอ
สัปดาห และบุคลากรเช่ือมั่นวาตนเองมีสุขภาพดี มีการหาวิธีดูแลสุขภาพของตนเองโดยเขารวมกิจกรรมสงเสริ มสุขภาพอยู
เสมอ ตามลําดับ 

   8) ดานคุณธรรม (happy soul) พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ บุคลากรไดปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาโดยยึดหลกัศีลธรรมจริยธรรม รองลงมา บุคลากรมีความซื่อสัตย
และความสามัคคีมีการชวยเหลือกันในการทํางานของเพ่ือนรวมงาน บุคลากรรูสึกมีความสุขเมื่อไดทําบุญและใชชีวิตโดยไม
เบียดเบียนผูอื่น มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําที่ไมดี บุคลากรมีความศรัทธาตอศาสนาและมีการปฏิบัติกิจกรรม
ตามศาสนาเพื่อใหจิตใจสงบ ไดแก กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา เพื่อปลูกฝงในเร่ืองศีลธรรม จริยธรรม
ในการทํางานกิจกรรมการฝกนั่งสมาธิ กิจกรรมการตักบาตรในวันสําคัญ กิจกรรมการรับฟงการบรรยายธรรมกิจกรรมในวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา บุคลากรยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทําหรือมีสวนรับผิดชอบ บุคลากรตอบแทนผูมีพระคุณหรือ
ชวยเหลือบุคลากรอยางเสมอตนเสมอปลาย บุคลากรมีสวนสนับสนุนใหผูอื่นปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมหรือศาสนาหรือการใหบุคลากร ตามลําดับ 
    4.1.3 แนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา  
  จากการสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูที่เกี่ยวของใหแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข ดังนี้ 1) ดานการหา
ความรู ควรใฝหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูที่สรางสรรคตอการทํางานนําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนา
ในการทํางาน ไดแก การฝกอบรมความรูดานตาง ๆ การสัมมนาศึกษาดูงานตางประเทศ เปนตน 2)  ดานน้ําใจงาม ควร
เสียสละ เอื้อเฟอตอบุคคลอื่น แสดงใหเห็นถึงความมีน้ําใจพรอมชวยเหลือผูอื่น ไดแก กิจกรรมโครงการขาราชการดีเดน กิน
กรรมการบริจาคโลหิต การจัดกลองรับความคิดเห็นของบุคลากร 3) ดานการผอนคลาย ควรจัดสรรเวลาการทํางานและการ
พักผอนใหสมดุล รูจักผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ไดแก กิจกรรมทองเท่ียวประจําป กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี 
เปนตน 4) ดานใชเงินเปน ควรใชจายอยางระมัดระวัง พอประมาณ รูจักเก็บรูจักใชเงินและไมเปนหนี้ ไดแก การจัดกิจกรรม
ขายสินคาราคาถูก การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย เปนตน 5) ดานครอบครัวที่ดี มีการปรึกษาหารือกัน และสรางความสัมพันธอัน
ดีกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ไดแก กิจกรรมการใหทุนการศึกษาแกบุตรที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมวันเด็ก เปนตน 6) ดาน
มีสังคมดี ควรสรางความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานและหัวหนา ใหความรัก สามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน และและ
สภาพแวดลอมท่ีดี ไดแก การรณรงคตรวจสุขภาพ กิจกรรมการจัดอบรมใหความรูแกชุมชน เปนตน 7) ดานสุขภาพดี ควรออก
กําลังกายและกําลังใจอยางสม่ําเสมอทําใหสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ไดแก การจัดกิจกรรมการฝกโยคะ การตรวจสุขภาพ
ประจําป กิจกรรมการรณรงคการเดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟต กิจกรรมโครงการรณรงคลดการดื่มเหลา เปนตน 8) ดาน
คุณธรรม (happy soul) ควรมีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต จัดกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับทาง
ศาสนา ไดแก การกิจกรรมรับฟงบรรยายธรรมะ กิจกรรมการฝกนัง่สมาธิ เปนตน 
 4.2 อภิปรายผลการวิจัย  
      4.2.1 ผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของไดเนอร  (Diener, 2000: 34 – 43) กลาวถึงความสุขก็คือ ความพึงพอใจในชีวิตและใน
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เปาหมายหลักของชีวิต รวมทั้งประสบการณในชีวิต เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย อภิปรายผล
ดังนี ้

1) ดานการหาความรู พบวาอยูในระดับมากที่สุด บุคลากรมีการใฝหาความรูอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุภัทรา เผือกโสภา (2556: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
ความสุขในการทํางาน กรณีศึกษาอาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทย” ผลการวิจัยพบวา ดานใฝรู (Happy 
Brain) อยูในระดับมีความสุขมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ดวงกลาง (2560: บทคัดยอ) พบวาความสุขในการ
ทํางานดานการศึกษาหาความรูอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเปนไปในทิศทางเชิงบวก ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากร
โรงพยาบาลจะตองมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงานจึงจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูและขวนขวาย
หาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ชวยใหการทํางานเปนไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ  

2) ดานนํ้าใจงาม พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร เหลาเทง และคณะ (2557:
บทคัดยอ) พบวา กิจกรรมสรางสุขในองคกรตามแนวทางความสุข 8 ประการมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางาน คือ 
Happy Heart (น้ําใจงาม) สอดคลองกับแนวคิดของ Manion (2003: 652-655) ที่กลาววาการปฏิบัติงานดวยความรูสึกอยาก
ที่จะทํางาน เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองคกร ท้ังนี้ เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลจะตองมีความผูกพันกันและมี
ความพึงพอใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกัน เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสรางสรรค 
การตัดสินใจท่ีดี เกิดสัมพันธภาพระหวางบุคคล  

3) ดานการผอนคลาย พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิชา คหัฏฐา (2554: บทคัดยอ)
พบวา ดาน Happy  Relax มีความสัมพันธสูงกับประสิทธิภาพในการทํางาน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของเดนชัย  อาทิตย
เจริญชัย (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาองคกรแหงความสุข พบวา ดานการผอนคลายอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี เนื่องจาก
บุคลากรโรงพยาบาลไมสามารถบริหารเวลาในแตละวันเพื่อการพักผอนไดอยางมีคุณภาพ  เมื่อชีวิตในการทํางานเกิด
ความเครียดไมสามารถหาวิธีผอนคลายในการทํางานที่เหมาะสม การหาเวลาพักผอนที่เหมาะสมมีสวนชวยใหรูสึกผอนคลาย
ความเครียดดวยการปรับใจรับสิ่งท่ีเกิดขึ้น สภาพปญหาหรือสถานการณ และใชเวลาวางกับครอบครัว 

4) ดานใชเงินเปน พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของเดนชัย  อาทิตยเจริญชัย (2558:
บทคัดยอ) พบวาดานใชเงินอยูในระดับปานกลาง  บุคลากรมีรายไดที่เพียงพอ ไมมีภาระหน้ีสิน รูจักการวางแผนการใชเงิน 
ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลมีรายรับและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต การจัดสรรเงินนั้นจึงเปนสิ่งที่มีความ
จําเปนตอการดํารงชีวิตในอนาคต การเก็บออมหรือการจัดสรรเงินจึงเปนสวนชวยใหเกิดความมั่นคงในอนาคต  

5) ดานครอบครัวที่ดี พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของอนุพงศ รอดบุญปาน (2561: บทคัดยอ)
ดานครอบครัวท่ีดีอยูในระดับมาก และงานวิจัยของเดนชัย อาทิตยเจริญชัย (2558: บทคัดยอ) บุคลากรใหความสําคัญกับ
ครอบครัว มีเวลาใหกับครอบครัว โดยการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลตองใชเวลาสวนมาก
ในการทํางาน ทําใหไมคอยไดมีเวลาใหกับคนในครอบครัว การพูดคุยกับคนในครอบครัวถือวาเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางบุคคลในครอบครัวได 

6) ดานมีสังคมดี พบวาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ดวงกลาง (2560: บทคัดยอ) พบวา
ความสุขในการทํางานดานสังคมดีอยูในระดับมากมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเปนไปในทิศทางเชิงบวก ทั้งนี้ 
เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลมีการแลกเปลี่ยนปญหาและถายทอดประสบการณในการทํางานระหวางผูบริหารและเพื่อน
รวมงานอยางสม่ําเสมอ มีการทํางานเปนทีม มีกลองรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือขอเสนอแนะของบุคลากร และสราง
ความสัมพันธอันดีภายในชุมชนที่ตั้งของโรงพยาบาล  

7) ดานสุขภาพดี พบวา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวีณา  ไชยแสนย และคณะ (2559:
บทคัดยอ) พบวา ดานมีสุขภาพดี (happy body) อยูในระดับมาก ปจจัยที่มีผลตอองคกรแหงความสุข  ไดแก ความสัมพันธใน
ที่ทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน ความรักในงาน และคานิยมรวมขององคกร ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลมีเวลา
สวนตัวนอย จึงตองหาเวลาในการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เพื่อไมใหเกิดปญหาเก่ียวกับสุขภาพ การออกกําลังกายจึงเปน
ทางออกท่ีดีและมีสวนชวยใหสุขภาพดี 

8) ดานคุณธรรม พบวาอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร เหลาเทง และคณะ (2557:
บทคัดยอ) ศึกษากิจกรรมสรางสุขในองคกรตามแนวทางความสุขท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก
คือ Happy Soul (มีคุณธรรม) มีอิทธิพลทางบวกตอประสิทธิภาพในการทํางาน แตไมมีมีอิทธิพลทางบวกตอความต้ังใจในการ
ลาออก  ไมสอดคลองกับงานวิจัยของเดนชัย  อาทิตยเจริญชัย (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาองคกรแหงความสุขของโรงเรียนศรี
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บุณยานนท ผลการวิจัยพบวาดานคุณธรรม อยูในระดับมาก มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปนสิ่งตางๆ ใหกัน และรูสึกเอื้อ
อาทรหวงใยตอกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ดวงกลาง (2560: บทคัดยอ) พบวา ความสุขในการทํางานของเจา
หนาทีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ดานการมีศีลธรรมอยูในระดับมากท่ีสุด และกิจกรรมสุขภาวะที่มีการเขารวมมากท่ีสุด
และมีความสุขมากท่ีสุด คือ กิจกรรมทางศาสนา และไมสอดคลองงานวิจัยของอนุพงศ รอดบุญปาน (2561: บทคัดยอ) ศึกษา
องคกรแหงความสุขของโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) พบวามี 1 ดาน อยูในระดับมากที่สุดคือ คุณธรรม ทั้งนี้ เนื่องจาก
บุคลากรโรงพยาบาลตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานหรือการมาปรับใชในการ
ดํารงชีวิต เพื่อใหจิตใจมีความสงบ และพรอมรับกับสถานการณ 

  4.2.2 ผลการวิเคราะหแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข กรณีศึกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา อภิปรายผลดังนี้ 
1) ดานการหาความรู  ควรใฝหาความรูที่เปนประโยชนแกตนเองและโรงพยาบาลจากแหลงการเรียนรูตางๆ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Gavin and Mason (2004: 379-392) ความสามารถลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล สามารถ
ฝกฝนไดโดยการจัดอบรมตางๆใหเกิดความชํานาญ สงเสริมใหเกิดวิสัยทัศนและประสบการณที่กวางขวางข้ึน เพื่อเปนการ
พัฒนาการทํางานใหกาวหนาในอาชีพที่มั่นคง  และสอดคลองกับแนวคิดสุภัทรา เผือกโสภา (2556: บทคัดยอ) การสนับสนุน
บุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความชํานาญสาขาวิชาชีพในรูปแบบตางๆ ไดแก สนับสนุนการศึกษาตอ การจัด
โปรแกรมการฝกอบรม การสัมมนา และการดูงาน รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมตางๆ เปนตน ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากร
โรงพยาบาลเปนผูที่ตองใชความรูความสามารถเฉพาะทาง จําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรมท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล มีการเพิ่มพูนความรูอยูตลอดเวลา เนื่องจากความรูที่มีอยูอาจจะยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

2) ดานน้ําใจงาม ควรมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ แสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงาน
หรือผูที่เขามาใชบริการในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศศิธร เหลาเทงและคณะ (2557: บทคัดยอ) ศึกษากิจกรรม
สรางสุขในองคกรตามแนวทางความสุข 8 ประการท่ีมีตอความสุขในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางาน และความต้ังใจใน
การลาออกของบุคลากร การแสดงความมีน้ําใจของบุคลากรเปนสิ่งท่ีสะทอนถึงสภาพจิตใจท่ีดี ไมเพียงแตการมีน้ําใจแกเพื่อน
รวมงาน การมีน้ําใจกับผูที่มารับบริการมีความสําคัญอยางยิ่งในอาชีพนี้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากรโรงพยาบาลจําเปนตองมี
น้ําใจแกผูที่มาใชบริการของโรงพยาบาล และมีความเสียสละมากข้ึน  

3) ดานการผอนคลาย ควรหากิจกรรมผอนคลายเพ่ือลดความเครียดในการทํางานเพราะตองพบปะผูปวยเปน
จํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุทธิชา คหัฏฐา (2554: บทคัดยอ)  การสรางความผอนคลายใหกับตนเอง ไมวาจะเปน
การทํากิจกรรมตางๆ การทองเที่ยวการพักผอนอยูบาน ทําใหลดความเครียดไดบาง ท้ังนี้ เนื่องจากบุคลากรในโรงพยาบาลตอง
ปฏิบัติงานอยูภายใตความกดดันและความเครียดอยูตลอดเวลา การหาเวลาพักผอนจึงเปนเรื่องคอนขางยาก ดังนั้น โรงพยาบาล
ควรจัดสถานที่ผอนคลายหรือพักผอนหยอนใจท่ีเหมาะสม ควรจัดศูนยใหความรูและแนะนําใหขอมูลขาวสาร สาระนารู  เกี่ยวกับ
สุขภาพหรืออื่นๆ ที่มีประโยชน เพื่อความผอนคลายเพ่ิมเติม ขณะเดียวกันบุคลากรรูจักใชชีวิตสวนตัวที่สมดุล  

4) ดานใชเงินเปน ควรจัดสรรเงินที่ใชจายในชีวิตประจําวันอยางประหยัดเพื่อไวใชในอนาคตและมีความมั่นคงใน
รายได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเดนชัย  อาทิตยเจริญชัย (2558: บทคัดยอ) การใชเงินอยางประหยัดและอดออมนั้น เปน
ผลดีตอตัวของบุคลากร ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลมีพฤติกรรมการใชเงินอยางฟุมเฟอย และไมเก็บเงินออมไวใชในยาม
จําเปน การสงเสริมใหบุคลากรมีวินัยในการใชจายเงิน  มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับรายจาย
และออมเงินในแตละเดอืน  

5) ดานครอบครัวที่ด ีควรใหความสําคัญกับครอบครัวเปนหลัก เพราะครอบครัวเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของอนุพงศ รอดบุญปาน (2561: บทคัดยอ) การดูแลเอาใจใสครอบครัว การสรางความมั่นคงใหกับ
ครอบครัว รวมทั้งการใหความอบอุนแกคนในครอบครัวนั้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากรโรงพยาบาลมีเวลาอยูกับครอบครัวนอย 
ทําใหครอบครัวขาดความรักและความอบอุน  

6) ดานมีสังคมดี ควรเปนสังคมที่เอื้อเฟอกันทั้งสังคมภายในท่ีทํางานและสังคมภายนอกมีสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกันเพ่ือนรวมงาน หัวหนา และชุมชน บุคลากรมีความพึงพอใจกับความกาวหนาของตนเองในองคกร ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของสุมาลี ดวงกลาง (2560: บทคัดยอ) สังคมท่ีทํางานและสังคมภายนอกท่ีทํางานมีลักษณะที่ตางกัน บุคลากรตอง
ปรับตัวใหเขากับสังคมใหได สังคมภายในเปนสังคมแหงการทํางาน สวนสังคมภายนอกเปนสังคมท่ีใชในการดํารงชีวิตนั่นคือ
ชุมชน สอดคลองกับขอเสนอแนะเก่ียวกับการสงเสริมองคกรแหงความสุขของสุวีณา ไชยแสนย และคณะ (2559: บทคัดยอ) 
บุคลากรควรมีความภาคภูมิใจในองคกร ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และใชชีวิตในสังคมท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางมีความสุข ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธในที่ทํางาน สนับสนุน
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กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธอันดี มีการชวยเหลือซึ่ งกันและกัน อีกทั้งสรางความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางทีมงานซ่ึง
จําเปนจะตองไดรับคําแนะนําและเรียนรูวิธีการทํางานรวมกันอยางมีมนุษยสัมพันธ 

7) ดานสุขภาพดี ควรมีสุขภาพท่ีดีทั้งกายและจิตใจ รูจักการใชชีวิตและการทํางานท่ีเหมาะกับตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของสุวีณา ไชยแสนย และคณะ (2559: บทคัดยอ) การมีสุขภาพดีทางกายไดมาจากการออกกําลังกาย การมีจิตใจท่ี
ดีไดมาจากการรูจักการใชชีวิตพอเพียง ใหเหมาะสมกับสิ่งตางๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากรของโรงพยาบาลมีเวลาสวนตัวนอย 
ไมคอยไดออกกําลังกายเทาท่ีควร สงผลกระทบตอสุขภาพกายและจิตใจ จึงตองหาเวลาในการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อไมใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การออกกําลังกายจึงเปนทางออกท่ีดีและมีสวนชวยใหสุขภาพดีไปดวย  

8) ดานคุณธรรม ควรปรับตัวโดยการนําหลักพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนามาใช การนําหลักธรรมตางๆมาใชอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศศิธร เหลาเทงและคณะ (2557: บทคัดยอ) การนําหลักธรรมตางๆมาใชอยางอยาง
เหมาะสมน้ันเปนสวนทําใหงานออกมาอยางราบรื่น ไมมีปญหาใดๆ ทั้งนี้ เนื่องมาจากบุคลากรในโรงพยาบาลควรนําหลัก
คุณธรรมมาใชในการสรางความสงบใหแกจิตใจ การระงับอารมณไมใหเกิดความโกรธหรือความรูสึกท่ีไมดี 

5. ขอเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้  
ผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหทราบถึงผลลัพธที่แทจริงท่ีและเปนแนวทางสําหรับผูบริหารเพื่อกําหนดแผนในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืนตอไป ดังนี้    
5.1.1 ดานการหาความรู บุคลากรควรหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ไมวาจะเปนการอบรม การศึกษาตอ การ

พูดคุยและเปลี่ยนขอมูลกับเพื่อนรวมงาน เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงาน  
5.1.2 ดานน้ําใจงาม บุคลากรควรแสดงความเสียสละ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมวาจะเปนครอบครัว เพื่อนรวมงาน 

หรือบุคคลท่ีเขามารับบริการในโรงพยาบาล  
5.1.3 ดานการผอนคลาย บุคลากรควรหาเวลาพักผอนโดยการไปทองเท่ียวตามสถานที่ตางๆ เปนการลด

ความเครียดที่เกิดจากการทํางาน  
5.1.4 ดานใชเงินเปน บุคลากรควรรูจักการเก็บออมไวใชจายในอนาคตและยามจําเปน เพื่อไมใหเดือดรอนในอนาคต  
5.1.5 ดานครอบครัวที่ดี บุคลากรควรแสดงความดูแลเอาใจใสกับคนในครอบครัวอยางสมํ่าเสมอ การสรางความรัก

และความผูกพันแกคนในครอบครัว  
5.1.6 ดานมีสังคมดี บุคลากรควรมีพูดคุยกับเพื่อนรวมงานและบุคคลภายนอกโรงพยาบาลเปนการสรางความใกลชิด

และสรางความสนิทสนมไดเปนอยางดี  
5.1.7 ดานสุขภาพดี บุคลากรควรหากิจกรรมการออกกําลังกายท่ีแปลกใหมและไมซ้ําจากเดิม ทําใหไมรูสึกเบื่อใน

การทํากิจกรรมการออกกําลังกาย เชน การจัดกิจกรรมการฝกโยคะ การตรวจสุขภาพประจําป กิจกรรมการรณรงคการเดินขึ้น
บันไดแทนการใชลิฟต  กจิกรรมโครงการรณรงคลดการดื่มเหลา เปนตน 

5.1.8 ดานคุณธรรม บุคลากรควรนําหลักจริยธรรมและหลักธรรมอื่นๆมาใชในควบคูในการปฏิบัติงานเปนสวนชวย
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือวิจัยคร้ังตอไป 
ผูวิจัยท่ีสนใจควรเปรียบเทียบการสรางองคกรแหงความสุขในโรงพยาบาลตางๆ เพื่อจะไดทราบแนวทางการสราง

องคกรแหงความสุขท่ีแตกตางกัน  และควรศึกษาองคกรแหงความสุขเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางแทจริง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของ
ผูประกันตน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูประกันตน เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
กลุมตัวอยาง คือ ผูประกันตนสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม จํานวน 377 คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อหา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา     

ผลการศึกษาพบวา ผูประกันตนสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนจากประกันสังคมอยูในระดับ
มาก โดยเรียงจากมากไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย ดานกองทุนประกันสังคม ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ดานเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ดานการเปนผูประกันตน ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ดานประโยชน
ทดแทนกรณีคลอดบุตร และดานประโยชนทดแทนกรณีตาย   

แนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูประกันตนในแตละดาน ดังนี้ 1) ดานประโยชนทดแทนกรณี
ชราภาพควรขยายเวลาการรับสิทธิประโยชนและการเพ่ิมคาชดเชย 2) ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยควรไดรับสิทธิประโยชนที่สูงขึ้นและดูแลชวยเหลือผูประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุไดอยางทันที 3) ดานกองทุน
ประกันสังคมควรนําเงินเขากองทุนใหเพียงพอตอความตองการของผูประกันและเปดโอกาสใหลูกจางที่พนสภาพจากการทํางาน
มีสิทธิในการสงเงินเขากองทุนนําเงินเขากองทุนอยางเหมาะสม 4) ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพควรจายคาชดเชยตาม
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นและขยายระยะเวลาการรับเงินทดแทนใหเหมาะสม 5) ดานเงินสมทบกองทุนประกันสังคมควรขยาย
ระยะเวลาการขาดสงเงินสบทบของผูประกันตนและสนับสนุนเงินสมทบในกรณีเกิดเหตุการณตางๆ เชน โรคระบาดโควิด 19 
ฯลฯ 6) ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรควรเพิ่มการใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตรและจัดหาสวัสดิการ
ใหกับบุตรของผูประกันตน 7) ดานการเปนผูประกันตนควรไดรับความคุมครองจากการทํางานและเปนผูประกันตนโดยสมัคร
ใจ 8) ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ควรหาอาชีพใหกับผูประกันตนที่วางงานพ่ึงตนเองไดและเพ่ิมประโยชนทดแทนกรณี
วางงานโดยเพ่ิมเงินใหกับผูประกันตน  9) ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรควรเพิ่มระยะเวลาการพักฟนของผูประกันตน
ที่พึ่งคลอดบุตรและจัดสวัสดิการตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุตร  และ 10) ดานประโยชนทดแทนกรณีตายควรจายคาชดเชยกับ
ครอบครัวตามความเหมาะสมและใหความชวยเหลือแกทายาทท่ีเปนธรรม 

คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ สิทธิประโยชนจากประกันสังคม ผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 
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Abstract 

The purpose of this research 1) to study knowledge and understanding of social security benefits 

of the insurers, and 2) to study guidelines for promoting social security benefits of the insurers. It is 

descriptive research. The sample group was 377 insured persons of Social Security Office Nakhon Pathom. 

Data analysis using statistics for frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The results of the study showed that most insurers have a high level of knowledge and 

understanding about social security benefits in descending order as follows: benefits for replacing old age, 

benefits for compensation in the event of danger or illness, social security fund, benefits for 

compensation in the event of disability, social security fund contribution, compensation benefits in the 

case of child welfare, being an insurer, benefits for unemployment compensation, benefits for 

replacement in case of childbirth should increase the recovery period of the insured person who has just 

given birth and provide various benefits related to children, and benefit in case of death.  

The guidelines for promoting social security benefits of the insured persons in each area are as 

follows: 1) benefits for replacing old age should be extended the period for benefits and increased 

compensation, 2) benefit for compensation in the event of danger or illness should receive higher 

benefits and take care of helping insured persons who are in an accident immediately, 3) social security 

fund should bring money into the fund sufficient to the needs of the insurer and provide opportunities 

for employees who have been discharged from work to have the right to send money into the fund to 

bring money into the fund appropriately, 4) benefits for compensation in the event of disability should be 

paid according to the fact that occurred and extended the period of receiving compensation accordingly, 

5) social security fund contribution should extend the period of the insured person's lack of remittance

and support the subsidy in the event of incidents such as the COVID-19 epidemic, 6) compensation 

benefits in the case of child welfare should increase the use of child benefit benefits and provide benefits 

for the insured's child, 7) being an insured person should be covered from work and to be voluntary 

insurer, 8) benefits for unemployment compensation should find a career for self-sufficient and increase 

unemployment benefits by raising money for the insurer, 9) benefits for replacement in case of childbirth, 

and 10) benefit in case of death should be paid to the family as appropriate and provide fair heirs 

assistance. 

Keywords: Knowledge and Understanding, Social Security Benefits, Insurers, Social Security Office Nakhon  

     Pathom.  
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1. บทนํา
หลักประกันสังคมเปนปจจัยพื้นฐานของมนุษยในการสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตของกลุมแรงงานท่ีไดรับความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่
รัฐบาลนําระบบประกันสังคมไปใชในการใหหลักประกันชีวิตแกประชาชนของตนตั้งแตเกิดจนตาย (สํานักงานประกันสังคม, 
2562: 1) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนหนวยงานหลักท่ีใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
กําลังแรงงาน ในการน้ีเจาภาพหลักคือ สํานักงานประกันสังคม ซึ่งมีภารกิจในการใหความคุมครองและสรางหลักประกันใน
ชีวิตแกลูกจางและผูประกันตนรวมทั้งแรงงานนอกระบบ เพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบายดังกลาวภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นไมวาจะเปนสทิธิประโยชน ดานการเปนผูประกันตน ดานกองทุนประกันสังคม ดานเงินสมทบ ดานประโยชน
ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ กรณี
วางงาน และดานอื่นๆ โดยกําหนดเปนวาระสําคัญที่จะตองพัฒนาใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ระยะ 5 ป พ.ศ.2563-2567 
(สํานักงานประกันสังคม, 2563: ออนไลน)  ไดแก 1) ผูประกันตนดํารงชีวิตดวยความมั่นคงเปนธรรมอยางสมเหตุสมผล 2) 
ผูประกันตนไดรับการดูแลตามเหตุอันควร ครอบคลุม ทั่วถึงอยางตอเนื่อง 3) ระบบประกันสังคมไทยมีความเปนสากลอยาง
สมเหตุสมผล เปนธรรมแกทุกฝายบนรากฐานของกองทุนที่มั่นคง มีเสถียรภาพอยางยั่งยืน และ 4) ระบบประกันสังคมไทยมี
ความโดดเดนในการวางรากฐานหลักประกันชีวิตของแรงงาน ไมวาจะเปนการใหความดูแลคุมครองผูประกันตน การยกระดับ
ระบบประกันสังคมไทยใหมีความเปนสากล และเตรียมพรอมในการก าวเขาสูระบบประกันสังคมอยางโดดเดน ถึงแมวา
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมจะมีบทบาทหนาที่ในการดูแลลูกจางท่ีเปนผูประกันตนไดรับสิทธิคุมครองตามที่
กฎหมายกําหนด โดยผูประกันตนมีสิทธิประโยชนที่จะไดรับในกรณีตางๆ ที่มีผลกระทบตอผูประกันตน แตในขณะเดียวกัน
ผูประกันตนกลับไมรูสิทธิประโยชนของตนเองที่พึงไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (ศิวาพร 
สีสาโหลนม, 2543: 79-80) ไมวาจะเปนเร่ืองคาชดเชย การรักษาพยาบาล ระยะเวลาตางๆ ที่มีความเก่ียวเน่ืองกัน ความไม
ชัดเจนของนโยบายที่ควรสอดคลองกับความเปนจริง และความไมเขาใจในระเบียบวิธีขั้นตอนและเง่ือนไขการใชสิทธิ 
(สํานักงานประกันสังคม, 2563: ออนไลน)  จากการสัมภาษณผูประกันตนที่รับบริการประกันสังคม (2563: สัมภาษณ) พบวา 
ผูประกันตนสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจสิทธิประโยชนจากประกันสังคมเทาที่ควร ไมวาจะเปนการเบิกจายคา
รักษาพยาบาล เงินชดเชยท่ีไมเหมาะสมกับการที่จะไดรับ การหยุดงานการลาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสถานการณโควิด
ที่ผานมา ผูประกันตนไดรับเงินชวยเหลือลาชาและไมทั่วถึง บางรายไมไดรับเงินชดเชย  เนื่องจากคําขอใชสิทธิไมตรงกับ
ขอกําหนด ทําใหไมไดรับสิทธิชวยเหลือจากเหตุการณวิกฤติตางๆ และผูประกันตนบางรายยังไมสามารถเขาถึงสิทธิประโยชน
ตางๆ เพราะความไมรู ทําใหผูประกันตนนั้นไมสามารถรับเงินหรือความชวยเหลือตามสิทธิประโยชนที่จะไดรับ (สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม , 2563: ออนไลน) ดังนั้น การศึกษาความรูและความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนจาก
ประกันสังคมของผูประกันตน เพื่อที่จะไดกําหนดแนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนของผูประกันตนใหสอดคลองกับความ
ตองการและความเปนจริงมากข้ึน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูประกันตน สํานักงานประกันสังคม

จังหวัดนครปฐม 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากประกันสังคมของผูประกันตน สํานักงานประกันสังคมจังหวัด

นครปฐม 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูประกันตนท่ีขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม จํานวน 

6,797 คน (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม, 2563:  ออนไลน) กลุมตัวอยาง จํานวน 377 คน ซึ่งไดมาจากสูตรคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543)  

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูประกันตน 

ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาการเปนผูประกันตน ซึ่งมีลักษณะเปน
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คําถามแบบตรวจรายการ ตอนท่ี 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมของผูประกันตน
ประกอบดวยดานการเปนผูประกันตน ดานกองทุนประกันสังคม ดานเงินสมทบ ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ดานประโยชนทดแทนกรณีตาย 
ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ซึ่งมี
ลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา และตอนท่ี 3 ขอเสนอเสนอแนะตอแนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชน
ของผูประกันตนซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด  

เครื่องมือดังกลาวสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง 
ๆ ในเรื่องประกันสังคม สิทธิประโยชนตางๆ แลวนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยทดสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา เทากับ 0.90 เพื่อใหแนใจนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางใกลเคียงจํานวน 30 
คน โดยหาคาความเช่ือมั่นโดยใชวิธีการของคูเตอร ริชารดสัน สูตร (KR-20) = 0.713 และทดสอบคาอํานาจจําแนกรายขอ 
ระหวาง 0.2-0.8 (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543) ดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจริงตอไป 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิโดยคนควาจากเอกสารทางวิชาการ ตํารา ผลงานวิจัย  และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรือเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต และจากแหลงขอมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง จํานวน 
377 ชุด โดยผานเจาหนาท่ีฝายบุคคลของแตละหนวยงานซึ่งมาติดตอประสานงาน ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 

3.5. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หลังจากท่ีตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือที่เก็บรวบรวม

ไดมาครบถวนแลวนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถามโดยใชความถ่ี คารอยละ สวนที่ 2 การวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชน จากการ
ประกันสังคมของผูประกันตนโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมของผูประกันตนโดยการสัมภาษณโดยวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

4. ผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัย  
     4.1.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประกันตน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 240 คน คิดเปนรอย

ละ 63.66 มีอายุ 21-30 ป มากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 44.83 สถานภาพ สมรส มากที่สุด จํานวน 189 คน คิด
เปนรอยละ 50.13 การศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 58.89 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001 – 20,000 บาทตอเดือน  มากที่สุด จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 55.17 และระยะเวลาการเปนผูประกันตน ตั้งแต 
7 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 58.62 ตามลําดับ 

           4.1.2 สรุปผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมของผูประกันตน พบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄=4.10, S.D.= 0.74) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ 
(x̄=4.18, S.D. = 0.87) รองลงมา ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย (x̄=4.18, S.D.= 0.70) ดานกองทุน
ประกันสังคม (x̄=4.16, S.D.= 0.73) ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ (x̄=4.16, S.D.= 0.68) ดานเงินสมทบ (x̄=4.16, 
S.D.= 0.67) ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร (x̄=4.12, S.D.= 0.87) ดานการเปนผูประกันตน (x̄=4.11, S.D.= 
0.72) ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน (x̄=4.03, S.D.= 0.80) ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร (x̄=4.01, S.D.= 0.66) 
และดานประโยชนทดแทนกรณีตาย (x̄=3.94, S.D.= 0.68) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังน้ี 

1) ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มีสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน จะไดรับเปนบํานาญชราภาพ 
เมื่ออายุครบ 55 ป และผูประกันตนจายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน มีสิทธิไดรับบําเหน็จชราภาพ เมื่ออายุครบ 55 ป 
ตามลําดับ 

2) ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ จะไดรับเงินทดแทนจากการขาดรายไดในอัตรารอยละ 50 ของ
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คาจาง หากทานตองการหยุดงานตามคําสั่งแพทย รองลงมา มีสิทธิภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย
จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน และผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลท่ีระบุช่ือในบัตร
รับรองสิทธิโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆท้ังสิ้น ตามลําดับ 

        3) ดานกองทุนประกันสังคม พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูประกันตนตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม จํานวนรอยละ 5 ของคาจาง และ
ลูกจาง นายจางเปนผูสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและรัฐบาลเปนผูสมทบอีกสวนหนึ่ง ตามลําดับ 

        4) ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูประกันตนเริ่มสงเงินสมทบครบ 3 เดือนตั้งแตเริ่มทําประกันสังคม มีสิทธิเบิก
คารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริงเดือนละไมเกิน 3,000 บาท และทายาทผูประกันสังคมมีสิทธิรับเงินทดแทน 2 เทาของเงิน
ทดแทนการขาดรายได หากสงเงินสมทบครบ 3 เดือนกอนทุพพลภาพ ตามลําดับ 

        5) ดานเงินสมทบ พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ปจจุบันผูประกันตนสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในอัตรารอยละ 3 จากคาจางคิดเปนราย
เดือน หากบัตรประกันสังคม/บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผูประกันตนสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด ใหยื่นคําขอทําบัตร
ใหม ภายใน 30 วัน ผูประกันตน มาตรา 33 นําสงเงินสมทบทั้ง 6 กรณี ในอัตรารอยละ 6 กรณีที่ลูกจางทํางานกับนายจาง
หลายราย และคาจางท่ีไดรับรวมกันเกิน 15,000 บาท ลูกจางสามารถย่ืนคํารองขอรับเงินคืนในสวนที่นําสงเกินได ลูกจาง
จะตองถูกหักเงินสมทบข้ันต่ําเดือนละ 83 บาท สูงสุดไมเกิน 750 บาท นายจางตองสงเงินสมทบทั้งในสวนที่นายจางสมทบให
และสวนของผูประกันตนที่หักไวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ผูประกันตนจะไดรับความคุมครองกรณีเจ็บปวย เมื่อได
จายเงินสมทบไมนอยกวา 3 เดือน ภายใน 15 เดือน กอนประสบอันตราย/เจ็บปวย ผูประกันตนจะไดรับวามคุมครองกรณี
เจ็บปวย เม่ือไดจายเงินสมทบไมนอยกวา 3 เดือน ภายใน 15 เดือน กอนประสบอันตราย/เจ็บปวย จะไดรับความคุมครอง
กรณีตาย เม่ือไดจายเงินสมทบไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนถึงแกความตาย ผูประกันตนตามความ
สมัครใจ มาตรา 39 ตองนําสงเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 ของฐานคาจาง ลูกจางไดรับคาจาง 1,500 บาท จะตองถูกหักเงิน
สมทบ 75 บาท ลูกจางท่ีไดรับคาจาง 25,000 บาท จะตองถูกหักเงินสมทบ 750 บาท เมื่อยื่นแบบข้ึนทะเบียนผูประกันตน
แลว และสงเงินสมทบเดือนแรกทานจะไดรับบัตรประกันสังคมภายใน 1 เดือน อัตราเงินสมทบที่นําสงเขากองทุนประกันสังคม 
แบงเปนสําหรับกรณี เจ็บปวย ทุพลภาพ คลอดบุตร ตาย รอยละ 3 คาจางที่ใชในการคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ต่ําสุดไมเกิน 1,650 บาท สูงสุดไมเกิน 20,000 บาท  เมื่อผูประกันตนสงเงินสมทบครบ 6 เดือนแรก ผูประกันตนจะไดรับผูรับ
รองสิทธิการรักษาพยาบาล ลูกจางท่ีมีรายไดสูงจะจายเงินสมทบสูงกวาลูกจางที่มีรายไดต่ํา และเงินสมทบเปนเงินที่กฎหมาย
กําหนดใหนายจาง ผูประกันตนจายเขากองทุนฝายละเทากัน และรัฐบาลรวมสมทบอีกสวนหนึ่ง ตามลําดับ   

       6) ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูประกันไดรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตรซึ่งอายุไมเกิน 10 ป รองลงมา 
มีสิทธิเมื่อภายในระยะเวลา 36 เดือนกอนเดือนที่มีสิทธิ จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และการใชสิทธิขอรับ
ประโยชนทดแทนสําหรับบุตรคราวละไมเกิน 2 คน ตามลําดับ   

       7) ดานการเปนผูประกันตน พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ หากความเปนผูประกันตนมาตรา 33 สิ้นสุดลง ใหผูประสงคเปนผูประกันตนตามสมัครใจ 
มาตรา 39 ไดภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ีสิ้นสภาพการเปนลูกจาง รองลงมา เมื่อผูประกันตนจายเงินสบทบมาไมนอยกวา 12 
เดือน ตอมาผูประกันตนลาออกจากงาน แตมคีวามตองการท่ีจะเปนผูประกันตอไปใหติดตอที่สํานักงานประกันสังคมภายใน 6 
เดือน นับตั้งแตวันที่สิ้นสุดการเปนผูประกันตน ผูประกันตนมาตรา 39 สิ้นสุดลงเมื่อขาดการสงเงินสบทบติดตอกันครบ 3 
เดือน  นายจางตองยื่นทะเบียนแบบผูประกันตนใหกับลูกจางภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ลูกจางเขาทํางานเปนผูประกันตน
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 สํานักงานประกันสังคมจะออกบัตรรับรองสิทธิใหกับผูประกันตนเมื่อผูประกันจายเงินสบ
ทบครบ 3 เดือน ความเปนผูประกันตนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น ตาย หรือสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ลาออกจากงาน) 
ผูประกันตนท่ีอยูในขายบังคับของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ผูประกันตนท่ีอยูในขายบังคับของกฎหมายและ ผูประกันตนโดยสมัคร
ใจ และมีอายุต่ํากวา 15 ปแตไมเกิน 60 ป สามารถข้ึนทะเบียนเปนผูประกันตนได ตามลําดับ 

       8)  ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูประกันตนจะไดรับประโยชนทดแทนกรณวีางงาน ตองสงเงินสมทบมาแลว ไมนอย
กวา 6 เดือนกอนการวางงาน  รองลงมา กรณีถูกเลิกจางผูประกันตนจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรา รอยละ 50 
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ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 180 วัน เม่ือผูประกันตนออกจากงานตองขึ้นทะเบียนวางงานที่สํานักงานจัดหางาน  ภายใน 45 วัน 
หลังจากออกจากงานจึงจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน และกรณีลาออกผูประกันตนจะไดรับเงินทดแทนการขาด
รายไดในอัตรา รอยละ 30 ของคาจาง ครั้งละไมเกิน 90 วัน ตามลําดับ 

9) ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ การคลอดบุตรผูประกันตนตองเลือกสถานพยาบาลตามท่ีระบุไวในบัตรประกัน
สงคมเทานั้น  รองลงมา มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร ไมเกิน 2 ครั้ง เปนการเหมาจายในอัตรา
รอยละ 50 ของคาจาง เปนเวลา 90 วัน และผูประกันตนผูชายไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ตามลําดับ 

10) ดานประโยชนทดแทนกรณีตาย พบวาโดยรวมมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ หลักฐานที่ตองยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีตายตองใชหลักฐานจากฌาปนกิจ
สถานหรือมัสยิดที่แสดงวาเปนผูจัดการศพดวย รองลงมา เงินสงเคราะหแกทายาท หากสงเงินสมทบมาแลว 3 ปขึ้นไป จะ
ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเดือนคร่ึง ไดรับเงินคาทําศพ 30,000 บาท ซึ่งจะจายใหกับผูจัดการ และมีสิทธิเมื่อภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนกอนถึงวันเสียชีวิต จายเงินสมทบมาไมนอยกวา 3 เดือน ตามลําดับ 

 4.1.3 แนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมของผูประกันตน ดังนี ้
         ผลการวิเคราะหแนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมของผูประกันตนจากการสัมภาษณ

และสนทนากลุมกับผูเช่ียวชาญ เสนอแนะแนวทาง ดังนี้ 1) ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ควรจัดหาสวัสดิการให
ผูประกันตนที่ชราภาพเพื่อใหเกิดประโยชนกับผูประกันตนใหไดมีสวัสดิการรองรับมากเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2) ดานประโยชนทดแทน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ควรสนับสนุนจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในกรณีที่ผูประกันตนประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยไดอยางทันทวงที เพื่อใหผูประกันตนรูสึกวาตนเองมีหนวยงานที่เกี่ยวของดูแล 3) ดานกองทุนประกันสังคม ควรให
ผูประกันตนท่ีพนสภาพจากการทํางานไดสงเงินเขากองทุนประกันสังคมไดอยางเมาะสม และจะตองเกิดจากความสมัครใจของ
ผูประกันตนในการสงเงินเขากองทุนอีกดวย 4) ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ควรไดรับคาชดเชยท่ีเหมาะสมกับความ
เปนจริง รวมท้ังคารักษาพยาบาลและสวัสดิการท่ีรองรับในอนาคตหลังจากการรักษาพยาบาลเพ่ือใหผูประกันตนไดรับ
คาชดเชยและคารักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมตอการรักษา 5) ดานเงินสมทบ ควรขยายระยะเวลาการขาดสงเงินสบทบในกรณีที่
ผูประกันตนวางงานและตองการจะสงเงินสมทบดวยตนเอง รวมท้ังการสนับสนุนจากรัฐบาลในกรณีที่เกิดสถนการณตางๆท่ีทํา
ใหผูประกันตนไดรับผลกระทบ เชน โควิด 19 และภัยธรรมชาติตางๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นได 6) ดานประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร ควรเพ่ิมการใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนสําหรับบุตรจาก 2 คน เปนจํานวนเทากับบุตรที่มีจํานวนตามจริง
และการจัดหาสวัสดิการใหกับบุตรของผูประกันตนในเร่ืองตางๆ เชน คาเลาเรียน คารักษาพยาบาล และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 7) ดาน
การเปนผูประกันตน ควรสมัครใจที่จะเปนผูประกันตนดวยเองไมไดเกิดจากการบังคับใดๆ รวมถึงนายจางหรือสถาน
ประกอบการควรรับผิดชอบตองานท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือการใหสิทธิประโยชนตางๆใหกับผูประกันตนตองานท่ีมีความเสี่ยง  8) 
ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ควรจัดหาอาชีพใหกับผูที่วางงาน ไมวาจะเปนจากสถานประกอบการท่ีตองการหาลูกจาง 
หรือการหาอาชีพท่ีทําใหผูที่วางงานมีรายไดไวจุนเจือตนเองและครอบครัว 9) ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ควรเพ่ิม
การดูและรักษาผูประกันตนกรณีคลอดบุตรใหเพิ่มมากขึ้นรวมถึงระยะเวลาการลาของผูประกันตนกอนและหลังคลอดบุตร  
และ 10) ดานประโยชนทดแทนกรณีตาย ควรดูแลทายาทของผูประกันตนที่เสียชีวิต โดยดูจากอายุ สถานภาพของทายาทใน
การดูแลตนเอง หากยังดูแลตนเองไมไดควรจะใหการดูแลที่เปนตัวเงินหรือสวัสดิการอ่ืนที่จะชวยทายาทของผูเสียชีวิต หาก
ทายาทของผูเสียชีวิตดูแลตนเองได ก็ดูแลตามความเหมาะสมและความเปนจริง 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย  
     4.2.1 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนจากการประกันสังคมของผูประกันตน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับศิรินทิพย คูณสมบัติ และวัลลภ รัฐฉัตรนนท (2558: บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานบริษัท แพรคติกา จํากัด มีความรูความเขาใจสิทธิประโยชนประกันสังคมภาพรวมอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้ 

1) ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งไม
สอดคลองกับผลงานวิจัยของยุทธจักร งามขจิต (2551: บทคัดยอ) พบวา รอยละ 96.5 ผูประกันตนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนโครงการประกันสังคม กรณีชราภาพ อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผูประกันตนชราภาพ
จะมีเงินบําเหน็จหรือบํานาญที่ไดรับเสมือนไดรับการดูแลและสวัสดิการที่ดีในยามบ้ันปลายของชีวิต  
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2) ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของศิวาพร สีสาโหลน (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “ศึกษาความเขาใจใน
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ของผูประกันตนในจังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา สิทธิประโยชนที่ไดรับความ
คุมครองในปจจุบัน กรณีประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอยูในระดับมาก   

3) ดานกองทุนประกันสังคม พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสิริกาญจน ศิโรจนนวากุล  (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง “ความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนกองทุน
ประกันสังคม ผูประกันตนท่ีทํางานในสถานประกอบการนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบวา ผูประกันตนที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเปนผูประกันตนท่ีตางกัน จะมีความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนกองทุนประกันสังคม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผูประกันตนที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ทดแทนกองทุนประกันสังคมไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูประกันตนตองมีกองทุนไวสะสมเงินเพื่อใชในยามที่จําเปน 
ผูประกันตนตองการจายเงินเขากองทุนประกันสังคมอยางเหมาะสมและไมเดือดรอนตอการใชเงินในชีวิตประจําวัน  

4) ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของกิตติ ธรรมสวัสดิ์ (2559: บทคัดยอ) พบวา การรับรูสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ 
ของแรงงานนอกระบบ กรณีทุพพลภาพ อยูในระดับมาก  

5) ดานเงินสมทบ พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
กิตติ ธรรมสวัสดิ์  (2559: บทคัดยอ) แรงงานนอกระบบมีการรับรูสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคม เงินสมทบ กรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ (เงินบําเหน็จ) กรณีชราภาพ (เงินบํานาญ)  

6) ดานประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของศิวาพร สีสาโหลน (2543: บทคัดยอ)  ผูประกันตนไดรับสิทธิประโยชนที่ไดรับความคุมครองใน
กรณีสงเคราะหบุตร  

7) ดานการเปนผูประกันตน พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสิริกาญจน ศิโรจนนวากุล (2557: บทคัดยอ) พบวา ผูประกันตนมีความรูเกี่ยวกับสทิธิประโยชนทดแทนกองทุน
ประกันสังคม อยูในระดับมาก ทั้งนี ้เนื่องจากผูประกันตนตองสมัครใจในการเปนผูประกันดวยตนเอง โดยไมเกิดจากการบังคับ
และตองมีความคุมครองในกรณีที่งานนั้นมีความเสี่ยงหรือเปนอันตราย หากเกิดอันตรายนายจากตองเปนผูรับผิดชอบ  

8) ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริกาญจน ศิโรจนนวากุล (2557: บทคัดยอ) พบวา ผูประกันตนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนทุกดาน เม่ือพิจารณาภาพรวม พบวาผูประกันตนสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง ทั้งนี้  ผูประกันตนตองไดรับการ
จัดหาอาชีพหรือคาชดเชยตางๆ กรณีวางงาน การจัดหาอาชีพจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอผูประกันตน   

9) ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของยุทธจักร งามขจิต (2551: บทคัดยอ) พบวา สวนใหญคือรอยละ 96.5 ผูประกันตนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนโครงการประกันสังคม กรณีคลอดบุตร  

10) ดานประโยชนทดแทนกรณีตาย พบวาผูประกันตนมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของนีลัมพร แตงต้ัง (2559: บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา การรับรูสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมแตกตาง
กัน และปญหาในการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการใชสิทธิประโยชนกองทุนประกันสังคมกับการรับรูสิทธิประโยชนกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน สิทธิประโยชนทดแทนท้ัง 7 กรณีของสิทธิประโยชนทดแทนกรณีตาย เนื่องจากกรณีที่ผูประกันตน
เสียชีวิต ครอบครัวของผูประกันตนตองไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสม 

  4.2.2 แนวทางเสริมสรางสิทธิประโยชนของผูประกันตน จากผลการศึกษาพบวา ผูประกันตนควรเขาถึงขอมูลสิทธิ
ประโยชนในกรณีตางๆ ตามหลักการหลักประกัน (Gilbert, Miller, and Speech, 1960) การประกันสังคมจึงเปนวิธีการหนึ่ง
ที่ยึดหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (องคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO, 1989) เพื่อสงเสริมใหผูประกันตนมีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต สํานักงานประกันสังคมควรมีนโยบายรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการดูแลสิทธิประโยชนจากการ
ประกันสังคม แยกตามดาน ดังนี้ 1) ดานประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ ควรขยายเวลาการรับสิทธิประโยชนและการเพิ่ม
คาชดเชยท่ีผูประกันตนจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของยุทธจักร งามขจิต (2551: บทคัดยอ) เสนอใหขยายเวลาเพ่ือให
ผูประกันตนไดยื่นคํารองในกรณีที่ผูประกันตนไมสะดวกท่ีจะไปยื่นดวยตนเอง รวมทั้งเพิ่มคาชดเชยใหกับผูประกันตนให
มากกวาเดิม ซึ่งจะทําใหผูประกันตนไดรับความคุมครองหรือคาชดเชยท่ีตรงกับความเปนจริงที่ควรจะไดรับ 2) ดานประโยชน
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ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ควรไดรับสิทธิประโยชนที่สูงขึ้นจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางของศวิาพร สีสาโหลน (2543: บทคัดยอ) รัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสนับสนุนใหผูประกันตนไดรับความ
คุมครองที่สูงขึ้น อาจจะตองเพิ่มเร่ืองของการชวยเหลือดานตางๆ 3) ดานกองทุนประกันสังคม ควรนําเงินเขากองทุนอยาง
เหมาะสม เพียงพอกับความตองการของผูประกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสิริกาญจน ศิโรจนนวากุล (2557: บทคัดยอ) 
เพราะผูประกันตนแตละคนมีภาระคาใชจายที่ไมเทากัน การสงเงินเขากองทุนประกันสังคมอาจจะสงมากหรือนอยตามความ
ตองการของผูประกันตน เพื่อลดปญหาเงินไมพอใชในชีวิตประจําวัน 4) ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ควรจาย
คาชดเชยใหเหมาะสมกับการทุพพลภาพวามากนอยเพียงไหน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของกิตติ ธรรมสวัสดิ์ (2559: 
บทคัดยอ) ความคาดหวังตอสิทธิประโยชน ผูประกันตนสวนใหญคาดหวังวารัฐจะชวยคาชดเชยสูงขึ้นและจายเงินสมทบ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูประกันตนไมอยากจะเปนภาระใหกับครอบครัวในกรณีที่เกิดเหตุการณตางๆ ควรจายคาชดเชยท่ี
เหมาะสม รวมทั้งคารักษาพยาบาลที่ตรงกับความเปนจริงที่ควรจะไดรับ เพราะการทุพพลภาพของผูประกันตนแตละคนไม
เหมือนกัน บางคนเปนมาก บางคนเปนนอย แตเงินท่ีไดรับเทากัน จึงทําใหผูประกันตนที่ทุพพลภาพมากกวามีความลําบากใน
การดํารงชีวิต คาใชจายไมเพียงพอ การทํางานไมเหมือนเดิม จึงตองมีการจายตามความเหมาะสมและความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น   
5) ดานเงินสมทบ ควรจายเงินสมทบในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติสอดคลองกับแนวทางของกิตติ ธรรมสวัสดิ์
(2559: บทคัดยอ) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตางๆไมวาจะเปนโรคไวรัสโควิด 19 การใหความชวยเหลือเรื่องเงินเปนไดลาชา ไม
ครอบคลุม ทําใหผูประกันตนหลายรายไดรับความเดือดรอน ไดรับเงินที่ไมเพียงพอตอความจําเปน 6) ดานประโยชนทดแทน
กรณีสงเคราะหบุตร ควรจัดหาสวัสดิการใหกับบุตรของผูประกันตน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของศิวาพร สีสาโหลน (2543: 
บทคัดยอ) การจัดสวัสดิการใหกับบุตรของผูประกันตนยังไมเพียงพอตอการใชชีวิตประจําวัน การจัดสวัสดิการไมครอบคลุมใน
บางเรื่องทําใหผูประกันตนตองการที่จะไดรับสวัสดิการใหครอบคลุมกับบุตรมากข้ึน 7) ดานการเปนผูประกันตน ควรสราง
ความคุมครองใหแกผูประกันตน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสิริกาญจน ศิโรจนนวากุล (2557: บทคัดยอ) การสรางความ
คุมครองใหกับผูประกันตนเปนวิธีหน่ึงในการชวยเหลือผูประกันตนหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดในอนาคต แตทั้งนี้ตองขึ้นอยู
กับความสมัครใจของผูประกันตนเองดวย 8) ดานประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ควรจัดหาอาชีพใหกับผูประกันตนที่วางงาน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสิริกาญจน ศิโรจนนวากุล (2557: บทคัดยอ) ผูประกันตนที่วางงานยังตองใชเงินในการดํารงชีวิต 
การจัดหาอาชีพใหกับผูประกันตน เปนสวนชวยใหผูประกันตนไดมีเงินในการดํารงชีวิตและการดูแลครอบครัว  9) ดาน
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ควรเพ่ิมระยะเวลาการพักฟนของผูประกันตน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของยุทธจักร งาม
ขจิต (2551: บทคัดยอ) การพักฟนของผูประกันตนยังมีระยะเวลาท่ีนอย ทําใหผูประกันตนบางคนที่มีสุขภาพท่ีไมแข็งแรงมี
ระยะเวลาการพักฟนนอยไมเพียงพอ และ 10) ดานประโยชนทดแทนกรณีตาย ควรเพิ่มคาชดเชยกับครอบครัวของผูเสียชีวิต
ใหมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของของนีลัมพร แตงตั้ง (2559: บทคัดยอ) เสนอวาควรจายคาชดเชยใหกับครอบครัวของ
ผูเสียชีวิตยังนอยไมเพียงพอในการดูแลครอบครัว เนื่องจากคาใชจายในการจัดงานพิธีตางๆมีราคาที่สูงไมเหมาะสมกับ
คาชดเชยท่ีไดรับนั้นเอง 

5. ขอเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้  
     ผลการศึกษาพบวาสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนพึงไดรับจากกฎหมายประกันสังคม ดังนี้ 1) ดานประโยชน

ทดแทนกรณีชราภาพ ควรเพิ่มเงินบําเหน็จบํานาญใหกับผูประกันตนที่ชราภาพ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
2) ดานประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ควรดูแลรักษาผูที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยอยางรวดเร็ว โดย
ไมตองผานขั้นตอนมากมาย 3) ดานกองทุนประกันสังคม ควรสงเงินเขากองทุนอยางเหมาะสม ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป 
ดานประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ ควรใหความชวยเหลือผูประกันตนที่ไมสามารถใชชีวิตไดอยางปกติ  4) ดานเงินสมทบ 
ควรจายเงินสมทบใหกับผูที่ประสบปญหาตางๆ ที่เกิดจากโรคตางๆ หรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น 5) ดานประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร ควรจัดหาสวัสดิการใหแกบุตรของผูปะกันตนรวมถึงการขอรับสิทธิประโยชนตางๆ 6) ดานการเปนผูประกันตน 
ควรใหผูประกอบการหรือนายจางรับผิดชอบความเสี่ยงในการทํางานของผูประกันตนในกรณีที่งานน้ันมีอันตราย 7) ดาน
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ควรหาอาชีพใหกับผูประกันตนท่ีวางงานเพื่อใหผูประกันตนไดมีเงินไ วใชในการดํารงชีวิต 8) 
ดานประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ควรจายเงินใหกับผูประกันตนกรณีคลอดบุตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเวลาการการลาตางๆ
ที่เกิดจากการคลอดบุตร และ 9) ดานประโยชนทดแทนกรณีตาย ควรใหความชวยเหลือทายาทของผูเสียชีวิตโดยคํานึงถึงอายุ
ของทายาทดวย ดังนั้น สํานักงานสังคมจังหวัดนครปฐมจึงควรพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการท่ีรวดเร็ว เนนบริการทาง
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การแพทย มีการจายประโยชนทดแทนผานระบบธนาคารและส่ืออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น ประชาสัมพันธขอมูลโดยชอง
ทางการสื่อสารออนไลนที่สนับสนุนการบริการใหมีคุณภาพและทั่วถึง  เพ่ิมทักษะตางๆใหกับบุคลากร ใชเทคโนโลยีการจัดการ
ที่ทันสมัย จัดอบรมเก่ียวกับสิทธิประโยชน โดยมีรูปแบบการใหความรูที่หลากหลาย เนื้อหาเขาใจงาย สามารถเขาถึง
ผูประกันตนไดทุกกลุม และปรับปรุงโครงสรางสํานักงานประกันสังคมเขต/สาขาใหมีความคลองตัว มีอิสระและกระจายอํานาจ
ทางการบริหาร 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือวิจัยคร้ังตอไป 
     ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรหาความสัมพันธกับตัวแปรอื่นหรือเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน

การใชสิทธิประโยชน 9 กรณี ของผูประกันตนในสํานักงานประกันสังคมในแตละพื้นที่ และควรวิจัยเชิงคุณภาพเปนรายดาน
อยางเจาะลึกในลักษณะของการสรางองคความรู และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ประกันสังคม เพื่อนําไปประยุกตใชตามสิทธิประกันตนไดอยางเหมาะสม ในแตละสถานการณที่แตกตางกัน 
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การจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรรุนใหมจังหวัด
นครปฐม  จํานวน 279 คน  วิเคราะหขอมูลโดยคาความถี ่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา    

ผลการศึกษาการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม พบวา โดยภาพรวมมีการจัดการอยูในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัย
ของผูบริโภค ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ และดานความรูในเรื่ องที่ทําอยู สวนแนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของ
เกษตรกรรุนใหม ดังนี้ 1) ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภคควรพัฒนาสินคาการเกษตรโดย
คํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตใหมาตรฐาน 2) ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกรควรสรางแรงจูงใจใหตนเองและผูอื่นเกิด
การพัฒนา 3) ดานการจัดการผลผลิตและการตลาดควรจัดจําหนายผลผลิตที่ไดดวยการแปรรูปเปนแบบตางๆ 4) ดานความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสงัคมควรอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด 5) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจควรเก็บรวบรวมขอมูล
ตางๆ เพื่อใชประกอบการทําการเกษตร 6) ดานความรูในเร่ืองท่ีทําอยูควรนําความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญมาใชเปน
วิทยากรกระบวนการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรอื่นๆ 

คําสําคัญ: การจัดการเกษตรแนวใหม เกษตรกรรุนใหม จังหวัดนครปฐม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2062 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



New Agricultural Management for Smart Farmers of  
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Abstract 

The purpose of this study 1) to study the management of a new agriculture for smart farmers of 

Nakhon Pathom Province, 2) to study the management guidelines of a new agriculture for smart farmers 

of Nakhon Pathom Province. The sample is the smart farmers 297 persons. The data were analyzed by 

frequency, percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The results of the study the management of a new agriculture for smart farmers the overall 

management is at a high level when considering each in descending order as follows, awareness of 

product quality and consumer safety, the pride of being a farmer, productivity and marketing 

management, environmental and social responsibility, information for decision making, and  knowledge in 

current matters. As for the new agricultural management guidelines for the new generation of smart 

farmers as follows,  awareness of product quality and consumer safety should be develop agricultural 

products by taking into account the quality of the produce and providing the standard,  the pride of being 

a farmer should motivate oneself and others to develop, productivity and marketing management, 

environmental and social responsibility should be distribute the products obtained by processing into 

various forms, information for decision making should collect various information for use in farming ,  

knowledge in current matters should apply skills and expertise to be used as a facilitator in the process of 

transferring knowledge to other farmers. 

Keywords: Management New Agricultural, Smart Farmers, Nakhon Pathom Province. 
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1. บทนํา
ไทยเปนประเทศผูผลิตภาคเกษตรรายใหญและไดชื่อวาเปนประเทศผูสงออกสินคาและผลิตภัณฑเกษตรท่ีสําคัญ แต

เปลี่ยนแปลงแรงงานในภาคเกษตรกลับลดลง กลายเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูความทาทายหลายประการ ทายาทของเกษตรกร
ผูปลูกขาวรายยอยสวนใหญ ไมตองการสืบทอดในการผลิตเกษตร (Faysse, และคณะ, 2560) แนวโนมสังคมเกษตรเดิน
ทางเขาสูสังคมผูสูงอายุมีแนวโนมคลายคลึงกันทั้งเอเชียและท่ัวโลก อาทิ ฟลิปปนส ออสเตรเลีย และญ่ีปุน มีเกษตรกรท่ีอายุ
เฉลี่ย 57 - 66 ป ตามลําดับ (Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development, 2015) การสราง
เกษตรกรรุนใหมเพื่อทดแทนเกษตรกรท่ีสูงอายุ และเผชิญกับประเด็นที่ทาทายดานทัศนคติของคนรุนใหมหลายอยาง ไดแก 
บุตรหลานเกษตรกรท่ีไดรับการศึกษาสงูขึ้น มักไมสนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขาดการตอเชื่อมในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจากรุนพอแม ครอบครัวเกษตรกรสวนใหญมีทัศนคติที่ไมตองการใหลูกหลานทํางานในภาคเกษตรเพราะเปน
อาชีพท่ีมีความยากลําบาก มีความเสี่ยงดานรายไดต่ํา มีหนี้สิน และไมเปนที่ยอมรับของสังคม ประกอบกับแรงงานรุนใหม ไม
ตองการทํางานในภาคเกษตรเชนกัน (Whiebrook, 2016) ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาเหตุทําใหผูประกอบอาชีพเกษตรกร
มีจํานวนลดลง กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2563: 9) จึงมีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรใหเปน 
Smart Farmer โดยแบง Smart Farmer ตนแบบ ออกเปนสาขาหลัก 10 สาขา ไดแกขาว ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ขาวโพด 
เลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน ประมง ปศุสัตว เกษตรผสมผสาน และ Young Smart Farmer ตามนโยบายปฏิรูปภาค
การเกษตรกาวสูการเปนเกษตรกรรม 4.0 สอดคลองกับงานของ Faysse และคณะ (2560) ที่เขียนถึงนโยบายการสนับสนุน
เกษตรกรรุนใหม อันเปนเหตุใหมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา เกษตร 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563: ออนไลน) ทั้งนี้ เพื่อใหสอดรับกับบริบทโลก มีเปาหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรใหดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น หน้ีสินลดลง ตามแผนยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 
ป ซึ่งที่ผานมาไดมุงเนนการปฏิรูปภาคการเกษตรดวยหลักการตลาดนําการผลติ ซึ่งเปนการจัดการสินคาเกษตรแบบใหมในการ
วางแผนการผลิตใหอุปสงคและอุปทานของสินคาเกษตรเกิดความสมดุลกัน โดยสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการเช่ือมโยงกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สหกรณการเกษตร และผูประกอบการควบคูกับการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (กรมสงเสริมการเกษตร, 2563: ออนไลน) 

แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) มุงเนนการทําเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต มีผลผลิตที่ไดมาตรฐาน มีตลาดรองรับที่ชัดเจน มีอํานาจในการตอรองราคา และได
วางแผนดําเนินงานและทิศทางในการขับเคลื่อนในระยะตอไป โดยการขยายผลการดําเนินงานแปลงใหญประชารัฐเกษตร
สมัยใหมใหมีความเช่ือมโยงกับการตลาดและเทคโนโลยีสมัยใหม และเช่ือมโยงกับโครงการภาครัฐ (BOI) ที่จะสงเสริม SME 
ภาคเกษตรท่ีเปน (Agri-Solution Provider) รวมถึงการขยายเครือขายภาคเอกชนรายใหมที่จะเขามาดําเนินการโครงการ
แปลงใหญประชารัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563: ออนไลน)  การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรุนใหมเพื่อตรวจสอบ
สิทธิของเกษตรกรและบริการ e-services ดานตางๆ เชน การสํารวจและคัดกรองเกษตรกร และการแบงเกษตรกรออกเปน 3 
กลุม ประกอบดวยเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmer) เกษตรกรตนแบบ (Existing Smart Farmer) และเกษตรกรที่ยังไมเปน
เกษตรกรรุนใหม (Developing Smart Farmer) วาในพ้ืนท่ีมีแตละกลุมเทาไร และเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพิจารณาความ
เหมาะสมของการผลิตสินคาเกษตรชนิดตางๆ ในพื้นที่เพื่อเปนขอพิจารณาในการกําหนดปริมาณการผลิตสินคาเกษตรชนิด
ตางๆ ในพ้ืนท่ีเชนกัน หลังจากน้ันนําขอมูลทั้งหมดนําเสนอในรูปแบบแผนที่และเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณใน
พื้นที่ไปดําเนินการ เมื่อนําขอมูลเกษตรกรแตละรายลงแผนท่ีก็จะทราบไดวาเกษตรกรท่ียังเปนเกษตรกรท่ียังไมเปนเกษตรกร
รุนใหม เนื่องจากสาเหตุใด อาทิเชน ปลูกพืชในพื้นที่ไมเหมาะสม มีกระบวนการผลิตที่ไมดี ทําใหสามารถกําหนดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรายนั้นๆ ไดตรงตามความตองการ รวมทัง้การดําเนินงานและการติดตอประสานงาน
ของสํานักงานท่ีมีการนําเทคโนโลยีเขามาใช (Smart Officer) ที่มีความรูความเช่ียวชาญ ในพื้นที่และองคความรูทางดาน
การเกษตรสาขาตางๆ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการชวยเหลือ ใหคําปรึกษากับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
รวมทั้งการเรียนรูและถายทอดบทเรียนซึ่งกันและกันระหวางเกษตรกรรุนใหมตนแบบกับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ซึ่งจะนําไปสูการ
พัฒนาเกษตรกร พ้ืนท่ี และสินคาไดอยางเหมาะสมตอไป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2563: ออนไลน) 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐมเปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมของ
จังหวัดนครปฐม และการสงเสริมเกษตรกรใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ จากการประกาศนโยบายการเปนประเทศ
เกษตรกรรม 4.0 นี้ สิ่งที่ตองเรงดําเนินการคือ การเตรียมกําลังคนในภาคเกษตรใหพรอมกับการเกษตรสมัยใหม ดังนั้น การ
สรางทักษะการจัดการแกเกษตรรุนใหมเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาคเกษตรอยางจริงจังให
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สอดคลองกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัยหลายประการเปน
องคประกอบ ไดแก กําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการจูงใจ มีระบบสนับสนุนที่เปนรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาความรู 
ทักษะพ้ืนฐาน และทัศนคติที่ดีตออาชีพในฐานะของ “เกษตรกรรุนใหม” ที่มีการศึกษาท่ีดี มีความรูความสามารถ การจัดการ
ทันสมัย มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความกระตือรือรนตอสังคม มีคุณธรรม มีความมุงมั่นที่จะประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมให
ตามแบบอยางและลักษณะที่ดีที่สืบทอดอาชีพเปนเกษตรกรมืออาชีพ เปนตน ปญหาในการทําการเกษตรในปจจุบันคือ การ
ขาดแนวทางการจัดการเกษตรที่ดี และไมสอดคลองกับบริบทในสังคมปจจุบันที่จะจูงใจใหเยาวชนคนรุนใหมหันมาสนใจอาชีพ
เกษตร อุปสรรคท่ีสําคัญคือ ระบบการทําเกษตรของไทยเองที่ผานมาไมไดพัฒนาใหกาวหนาเทาที่ควร เกษตรกรสวนใหญเปน
กลุมผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุประมาณ 40 ปขึ้นไปหรือผูที่ไมไดศึกษาถึงจะเปนเกษตรกร เด็กรุนใหมไมไดใหความสําคัญกับอาชีพ
เกษตรกร เพราะมองวาเปนงานที่มีความลําบาก ในขณะเดียวกันความไดเปรียบอยางหนึ่งก็คือ กําลังคนรุนใหมมีระดับ
การศึกษาสูง เรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม เพียงแตขาดทักษะความชํานาญเฉพาะของภาคเกษตร จากการสอบถามเกษตรกรรุน
ใหมในจังหวัดนครปฐม (สัมภาษณ: 2563) พบวา เกษตรกรรุนใหมสวนใหญเปนมีอายุไมมาก และทําการเกษตรมาไดระยะ
หนึ่งแลว ดังนั้น จึงเปนประเด็นความทาทายท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐแนวใหมในการศึกษาแนวทาง
รูปแบบการพฒันาเกษตรกรรุนใหม 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม 

3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรรุนใหม ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม 

ประกอบดวยอําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน อําเภอดอนตูม อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี 
และอําเภอสามพราน จํานวน 917 คน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครปฐม, 2563: ออนไลน)  

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เกษตรกรรุนใหม จํานวน 279 คน ซึ่งไดมาจากการใชสูตรการหาขนาดกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน (บุญเรียง ขจรศิลป, 2543) ดวยการการสุมตัวอยางแบบสัดสวน 

3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา การถือครอง

ที่ดิน ประสบการณในการทําการเกษตร และสังกัดอําเภอ ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามแบบตรวจรายการ 
ตอนท่ี 2 การจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม ประกอบดวยดานความรูในเร่ืองที่ทําอยู ดานความ

ตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร ดานความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและสังคม ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ ดานการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งมีลักษณะเปนคําถาม
ปลายปด   

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด  
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยทดสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยนี้เปนระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย แหลงขอมูลท่ีใชในการสืบคนจากเอกสารทางวิชาการเพ่ือกําหนดเปน

กรอบแนวคิดในการวิเคราะหเพ่ือจัดทาํแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมมาจากแหลงทุติยภูมิและแหลงขอมูลปฐมภูมิ การ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยการสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม  

3.5. การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดย

ใชความถี่ คารอยละ สวนท่ี 2 การวิเคราะหการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสวนท่ี 3 การวิเคราะหแนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหม โดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2065 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



เกณฑเพื่อใชในการประเมินคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น คือ คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มี ความคิดเห็นในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง 
มีความคิดเห็นในระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

4. ผลการวิจัย
4.1 สรุปผลการวิจัย  
    4.1.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของเกษตรกรรุนใหม สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 165 คน คิดเปน

รอยละ 59.14 อายุ 41-50 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 44.09  สถานภาพสมรส จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 65.59 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 43.01 การถือครองที่ดินแบบโอนกรรมสิทธิ์ จํานวน 109 คน คิด
เปนรอยละ 39.07 ประสบการณในการทําการเกษตร 6-10 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 34.77 อาศัยอยูในอําเภอเมือง
นครปฐม จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 22.94 ตามลําดับ 
                4.1.2 สรุปผลการวิเคราะหการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวมมี
การจัดการอยูในระดับมากที่สุด (x̄=4.33, S.D.= 0.63) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 
ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค (x̄= 4.44, S.D. = 0.58) รองลงมา ดานความภูมิใจใน
ความเปนเกษตรกร (x̄ = 4.42, S.D.= 0.58) ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด (x̄=4.36, S.D.= 0.64) ดานความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมและสังคม (x̄=4.35, S.D.= 0.71) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ (x̄=4.27, S.D.= 0.62) และดานความรูใน
เรื่องที่ทําอยู (x̄=4.13, S.D. = 0.67) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังนี ้ 

1) ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค พบวาโดยรวมมีการจัดการอยูในระดับมาก
ที่สุด (x̄ = 4.44, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย
อยางเปนรูปธรรม (x̄ = 4.55, S.D. = 0.58) รองลงมา ไดรับการอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรียอยาง
ตอเนื่อง (x̄ = 4.51, S.D. = 0.50) มีความรูเก่ียวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรียเปนอยางดี (x̄ = 4.38, S.D. = 0.62) 
และมีกระบวนการผลิตที่สอดคลองกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรอินทรียหรือมาตรฐานอ่ืนๆ (x̄ = 4.30, S.D. = 0.65) 
ตามลําดับ 

2) ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร พบวาโดยรวมมีการจัดการอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.42, S.D. = 0.58)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร (x̄ 
= 4.81, S.D. = 0.41) รองลงมา รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตร (x̄ = 4.75, S.D. = 0.44)  มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการคิดใหเกิดการพัฒนาการเกษตรอยางสมบูรณแบบ (x̄ = 4.29, S.D. = 0.45)  และพยายามใชความสามารถและทุมเทใน
การดําเนินงานดานสุขภาพเพ่ือใหเกิดผลดีกับหมูบาน สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกษตรกรรุนใหมไดเห็นคุณคาของตนเอง (x̄ = 4.14, 
S.D. = 0.80)  และมีความมุงมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตรไวใหทายาทรุนตอไปสืบทอด  (x̄ = 4.09, S.D. = 0.81) 
ตามลําดับ 

3) ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด พบวาโดยรวมมีการจัดการอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.36, S.D. = 0.64)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มีความสามารถในการเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด
เพื่อใหขายผลผลิตได (x̄ = 4.60, S.D. = 0.57) รองลงมา มีวิธีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (x̄ = 4.49, 
S.D. = 0.80) สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่ไดรับโดยไมตองยายเขามาอยูในพื้นที่นั้น (x̄ = 4.31, S.D. = 0.49) มีความมุงมั่นที่
จะเปลี่ยนวิธีคิด แบบแผนการผลิต และวิธีการดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อจะชวยใหเกิดการพึ่งพาตนเอง 
(x̄ = 4.28, S.D. = 0.58) และมีความสามารถในการบริหารจัดการปจจัยการผลิต แรงงาน และทุน การเช่ือมโยงการผลิต และ
การตลาดเพ่ือขายผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  (x̄ = 4.10,  S.D. = 0.78) ตามลําดับ 

4) ดานความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม พบวาโดยรวมมีการจัดการอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.35, S.D.
= 0.74) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ดําเนินการเกษตรโดยจัดกิจกรรมชวยเหลือชุมชน
และสังคมอยางตอเนือ่ง (x̄ = 4.54, S.D. = 0.70) รองลงมา มีความคาดหวังการทําการเกษตรในพื้นที่จะตองใชทรัพยากรท่ีดิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด (x̄ = 4.50, S.D. = 0.57) เช่ือวาการเกษตรจะชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและลด
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ปญหาภาวะโลกรอน การบริหารการเกษตรแนวใหม (x̄ = 4.47, S.D. = 0.77) และมีกระบวนการผลิตที่ไมกอใหเกิดมลภาวะ
และไมทําลายสิ่งแวดลอม (green economy) (x̄ = 3.90, S.D. = 0.78) ตามลําดับ 

5) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ พบวา โดยรวมมีการจัดการอยูในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.27, S.D. = 0.62)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มีความสามารถท่ีจะทําการเกษตรปรับปรุงและพัฒนาใน
พื้นที่ท่ีไดรับโดยขั้นสูงและทันสมัย (x̄ = 4.34, S.D. = 0.75) รองลงมา บันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการบริหารจัดการ
ผลผลิตใหสอดคลองกับ ความตองการของตลาด (x̄ = 4.33, S.D. = 0.54) นําขอมูลมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได  (x̄ = 4.33, S.D. = 0.68)  บันทึกขอมูลและใชขอมูลมาประกอบการวิเคราะหวางแผนกอนเร่ิมดําเนินการ  (x̄ = 
4.26, S.D. = 0.72)  และสามารถเขาถึงแหลงขอมูลทั้งจากเจาหนาที่ Internet Tablet Smart Phone (x̄ = 4.07, S.D. = 
0.43) ตามลําดับ 

6) ดานความรูในเรื่องที่ทําอยู พบวาโดยรวมมีการจัดการอยูในระดับมาก (x̄ = 4.13, S.D. = 0.67) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สามารถเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผูอื่น (x̄ = 4.70, 
S.D. = 0.50) รองลงมา สามารถนําความรูทางการเกษตรท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชในพื้นที่ (x̄ = 4.28, S.D. = 0.46) 
เมื่อมีเวลาวางทานไดหาความรูทางเกษตร เพิ่มเติมดวยตนเองจากสื่อตางๆ ไดแก สื่อบุคคลและสื่ออื่นๆ  (x̄ = 4.28, 
S.D.=0.65) การเปดรับขอมูลขาวสารทางการเกษตรจากสื่อตางๆทําใหทานมีความรูและความสามารถนําความรูมาพัฒนา
เกษตรกรในพื้นที่เพื่อใหพึ่งพาตนเองได (x̄ = 4.26, S.D. = 0.83) สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีหรือใหคําแนะนํา
ปรึกษาใหกับผูอื่นได (x̄ = 4.05, S.D. = 0.84) ไดนําความรูทางการเกษตรท่ีไดรับจากสื่อบุคคลตางๆ ไดแก เพื่อนบาน ญาติ 
ฯลฯ มาปรับใชเพื่อแกปญหาในพ้ืนที่ท่ีไดรับ (x̄ = 3.72, S.D. = 0.84) และเรียนรูดานการเกษตรจากแหลงเรียนรูตางๆ  ไดแก  
การเรียนรูแบบรายบุคคล การเรียนรูแบบกลุม การเรียนรูแบบมวลชน เปนตน (x̄ = 3.58, S.D. = 0.63) ตามลําดับ 

   4.1.3 แนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม 
   จากการสนทนากลุมเกษตรกรรุนใหมและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหขอเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 1) ดานความ

ตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค ควรทําการเกษตรตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผลผลิตออกมาได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสําหรับผูบริโภค 2) ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร ควรตระหนักถึงอาชีพเกษตรกร 
เพื่อใหเกิดการสรางแรงจูงใจในการทําการเกษตรของเกษตรกรรุนใหมตอไป 3) ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด ควร
จัดการผลผลิตที่ไดจากการทําการเกษตรใหมีคุณภาพที่ดีเหมาะแกการสงออกใหแกผูบริโภครวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชให
เกิดประโยชน เพื่อใหเกิดการตลาดที่หลากหลายมาจากหลากหลายชองทาง 4) ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
ควรอนุรักษสิ่งแวดลอมและปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการทําการเกษตร เพื่อใหสิ่งแวดลอมอยูคูไปกับการทํา
การเกษตรอยางยาวนาน 5) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ ควรแลกเปลี่ยนความรูระหวางเกษตรกรรุนใหมในพื้นที่ตางๆ 
รวมทั้งวิธีการคิด ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รูปแบบการทําการเกษตร ในพื้นที่ตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเกษตรของเกษตร
รุนใหม รวมถึงการตอยอดผลผลิตที่ไดจากการทําการเกษตร และ 6) ดานความรูในเร่ืองท่ีทําอยู ควรไดรับความรูเพิ่มเติมจาก
เจาหนาที่หนวยงานตางๆท่ีมีความเกี่ยวของ เพื่อใหเกษตรกรรุนใหมนําความรูที่ไดเพิ่มเติมไปปรับใชหรือประยุกตใชการทํา
การเกษตรใหมีผลผลิตที่มากขึ้น มีคุณภาพที่ดี และสามารถสงออกไดมากกวาเดิม 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย  
     4.2.1 ผลการวิเคราะหการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมโดยภาพรวมมีการจัดการอยูในระดับ

มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของนันทิยา ศรีทัดจันทา และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุน
ใหม ในจังหวัดเลย สภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรรุนใหม  ศักยภาพของเกษตรกรรุนใหม กระบวนการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม  
ปจจัยเง่ือนไขที่มีผลตอการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม  แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม และปญหาและขอเสนอแนะในการ
พัฒนาเกษตรกรรุนใหม สามารถอภิปรายผล ดังนี ้

1) ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของนลทวรรณ  มากหลาย (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา 
ศักยภาพของเกษตรกรรุนใหม มีระดับความสามารถตามคุณสมบัติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมีความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและ
ความปลอดภัยของผูบริโภค ทั้งนี ้เนื่องจากเกษตรกรรุนใหม มีการพัฒนาผลผลิตท่ีมีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหตองคํานึงถึง
คุณภาพของสินคาท่ีผลิตออกมา ถือไดวาเปนสิ่งที่ใหตองใหความสําคัญแกผูบริโภคที่จะไดรับสินคานั้นๆดวย  
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2) ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ
(2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ใหเปน Smart Farmer โดยการเรียนรูจาก  
Smart Farmer ตนแบบ ปจจัยสําคัญที่ทําให Smart Farmer ตนแบบประสบความสําเร็จคือ ความภาคภูมิใจในอาชีพเปน
เกษตรกร อาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทย สอดคลองกับผลงานวิจัยของพชรวลัย เอี่ยมอาภรณ และ
คณะ (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม การเรียนรูดานการเกษตรของเกษตรกรรุนใหมมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร มีความสุขและ
พึงพอใจในการประกอบอาชีพการเกษตร มีเจตคติที่ดีตอการทําการเกษตร และเกิดเพื่อนรวมอดุมการณในอาชีพเดียวกัน ทั้งน้ี 
เนื่องจากเกษตรกรรุนใหม ประกอบอาชีพดวยความรักในอาชีพเกษตรกร ทําใหเกษตรกรรุนใหมตองมีความคิด ความศรัทธาตอ
อาชีที่ไดทําอยูเปนสวนหน่ึงทําใหมีแรงจูงใจในการทําอาชีพเกษตรกร   

3) ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนันทิยา ศรีทัดจันทา และคณะ (2561:
บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา หลังการอบรมมีความสามารถในการ
บริหารจัดการปจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ดานเกษตรอินทรีย มีการชวยเหลือชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง การเปน
วิทยากรถายทอดเทคโนโลยีหรือใหคําแนะนําปรึกษาใหกับผูอื่น การเปนเกษตรกรตนแบบหรือจุดเรียนรูใหกับผูอื่น มี
กระบวนการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาด เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไดดวยตนเอง สอดคลอง
กับงานวิจัยของกฤษดา พงษการัณยภาส และคณะ (2550) เกษตรกรควรมีความรูดานการตลาดสินคาเกษตร และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบ Internet และสอดคลองกับแนวคิดของภาณี บุณยเกื้อกูล (2560) การพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ของไตหวันมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกตใชภาคเกษตรทั้งหวงโซการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การนําเทคโนโลยีเซ็นเซอรไรสายมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก พัฒนาระบบสืบคนยอนกลับเพื่อสืบคนแหลงที่มา
ของสินคาเกษตรใหเปนที่ยอมรับดานคุณภาพจากทั่วโลก  ทั้งน้ี เนื่องจากเกษตรกรรุนใหม ตองมีการวางแผนทางการตลาดที่ดี มี
การจัดจําหนายสินคาหรือแลกเปลี่ยนระหวางเกษตรกรรุนใหมดวยกันเองกอน  

4) ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของกฤษดา พงษการัณยภาส และ
คณะ (2550) การเปนเกษตรกรรุนใหมที่ดีตองมีความใสใจตอสิ่งแวดลอม และเขาใจระบบนิเวศวิทยา สามารถประยุกต
ทรัพยากรทองถิ่นมาใช อันนําไปสูการดําเนินระบบการเกษตรแบบยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของกีรติยา สวัสดิภาพ (2554)  เกษตรกรรุนใหมสวนใหญมีความคาดหวังในการพัฒนาเกษตรเพ่ือพึ่งตนเองดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอยู ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ ผลงานวิจัยของย่ิงศักดิ์ ไกรพินิจ 
(2561:บทคัดยอ) ไดศึกษาพบวา ทักษะดานความรับผิดชอบ เปนทักษะของผูประกอบการเกษตรปราดเปร่ืองท่ีมีเพิ่มเติมจาก
ผูประกอบการเกษตรทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมมีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนพ้ืนฐานในการผลิตปจจัย 4 ชวยในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เกษตรกร
รุนใหมที่ประกอบอาชีพน้ีจึงมีความเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมถือเปนบทบาทที่สําคัญสําหรับ
เกษตรกร 

5) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ
(2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ใหเปน Smart Farmer โดยการเรียนรูจาก  
Smart Farmer ตนแบบ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสําคัญที่ทําให Smart Farmer ตนแบบประสบความสําเร็จ ไดแก การมี
ความรูในเรื่องที่ทํา การใชขอมูลในการวางแผนการผลิต และการเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
นันทิยา ศรีทัดจันทา และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา 
หลังการอบรมมีความสามารถระดับมากในดานการนําขอมูลมาใชแกไขปญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง  ทั้งนี้ เนื่องจาก
เกษตรกรรุนใหม ตองมีขอมูลตางๆท่ีเก่ียวของกับการทําการเกษตร มีการแสดงความคิดเห็นระหวางเกษตรกรรุนใหมหลากหลาย
พื้นที่ ใหเกิดการเสนอความคิดเห็นตางๆท่ีเปนประโยชนแกกัน  

6) ดานความรูในเร่ืองที่ทําอยู ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนลทวรรณ  มากหลาย (2557: บทคัดยอ)
ศกัยภาพของเกษตรกรรุนใหมกอนและหลังจัดกระบวนการเรียนรูมีระดับความสามารถตามคุณสมบัติเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเด็น 
โดยเฉพาะมีความรูในเรื่องที่ทําอยู อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับผลงานวิจัยของพชรวลัย เอี่ยมอาภรณ และคณะ (2557: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม พบวา การเรียนรูดานการเกษตรของเกษตรกรรุนใหมนําความรูไปใชประโยชนในดานหลักสูตรการอบรม มี
การปรับกระบวนทัศนสรางแรงจูงใจ เพิ่มความรูเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต  ดานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการเสนอ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2068 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ความคิดเห็น ดานการเช่ือมโยงเครือขายผานทาง Social media การจัดตลาดนัดจําหนายสินคา ดานอื่นๆ เชน การสนับสนุน
งบประมาณ อุปกรณ ปจจัยดานการเกษตร ทั้งน้ี เนื่องจากเกษตรกรรุนใหม ตองมีการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถให
มากขึ้นกวาเดิม โดยการไดรับความรูจากแหลงตางๆเพิ่มเติม เปนการตอยอดใหผลผลิตมีคุณภาพและความตองการมากขึ้น 

4.2.2 แนวทางการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผล ดังนี ้
1) ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค  ควรคํานึงถึงคุณภาพสินคาทาง

การเกษตร เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของของนลทวรรณ  มากหลาย (2557: บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา การคํานึงถึงสินคามีความสําคัญและความ
จําเปนอยางย่ิง เพื่อผลิตสินคาท่ีไดมาตรฐานทางการเกษตร และสอดคลองกับแนวคิดของเบญจมาศ อยูประเสริฐและคณะ 
(2559) เกษตรรุนใหมมีความเขาใจในหลักการแนวทางการพัฒนาตนเองชัดเจน เขาใจเร่ืองการพัฒนาสินคาใหไดมาตรฐาน
และตองการความรูเรื่องการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน มีการเช่ือมโยงเครือขายกับภาคสวนตางๆ ผานกิจกรรมและสื่อตางๆ
ไดแก ดานการเรียนรูและพัฒนาสมาชิกผูนํา ดานการจัดการทรัพยากรการผลิต ดานการพัฒนาการผลิต ดานการแปรรูปเพ่ิม
มูลคา ดานมาตรฐานสินคา ดานการตลาดและการกระจายผลผลิตและผลิตภัณฑ  ดานการบริหารจัดการกลุม/เครือขาย  และ
ดานการประสานงานและการสื่อสาร ท้ังนี้ อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรรุนใหม มีการคิดคนวิธีการผลิตที่คํานึงถึงคุณภาพ มองวา
สินคาเปนสิ่งที่ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและอยากกลับมาซื้ออีกครั้ง 

2) ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร ควรสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรุนใหมมีการทําการเกษตรแนวใหม
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพชรวลัย เอี่ยมอาภรณ และคณะ (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การมี
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ทําใหมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพตอๆไปในอนาคต ซึ่งอาจเน่ืองจากสวนใหญเปนคนรุน
ใหมที่มีการศึกษาดี จบการศึกษาต้ังแตมัธยมศึกษาปท่ี 6 จนถึงระดับปริญญาท้ังตรีและโท จึงมีความรูความตระหนักและเขาใจ
ในการพัฒนาการเกษตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนนทวรรณ มากหลาย (2557)ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุน
ใหมในจังหวัดระยองแลวพบวาเกษตรกรรุนใหมสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีไดรับขอมูลขาวสารจากสมารทโฟน 
รองลงมาจากเจาหนาที่รัฐ อินเตอรเน็ต ไลนและเฟซบุก จึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกษตรกรรุนใหมเขาใจหลักการและแนว
ทางการพัฒนา ทั้งนี้ อาจเน่ืองมาจากเกษตรกรรุนใหมเขาใจในหลักการและแนวทางพัฒนาตนเองอยางชัดเจน  เขาใจใน
กระบวนการกลุม/การผลิตสินคาใหไดการรับรองมาตรฐาน  มีรายไดที่ตอเนื่องยั่งยืน/มีทรัพยสินเปนของตัวเอง เชน ที่ดิน 
อุปกรณการเกษตร ทําการเกษตรโดยการสรางแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ ท่ีตางจากเดิมใหกับตนเองทําใหมีวิธีคิดท่ีแปลกใหม  

3) ดานการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ควรแลกเปลี่ยนสินคาระหวางเกษตรกรรุนใหม เพื่อได
ขอเสนอไปปรับปรุงและพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนันทิยา ศรีทัดจันทา และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนว
ทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ในจังหวัดเลย ผลศึกษาพบวา การแลกเปลี่ยนสินคาระหวางเกษตรกรรุนใหม ทําใหเกิดผลผลิต
ที่มีความแตกตางจากเดิม ทําใหเกษตรกรมีการคิดการตลาดที่ตางจากเดิม และสอดคลองกับแนวคิดของธิรดา วงษกุดเลาะ และ
คณะ (2562: บทคัดยอ) ควรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุนใหมใหสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกต ใช 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตรไดอยางเกษตรกรมืออาชีพ ปรับเปลี่ยนการผลิต
จาก “ทํามาก ไดนอย” เปน “ทํานอย ไดมาก” เปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ และพัฒนาสูตลาดสินคาเกษตรออนไลน 
สอดคลองกับงานวิจัยของย่ิงศักดิ์ ไกรพินิจ (2561:บทคัดยอ) พบวา ทักษะความเปนผูประกอบการเกษตรปราดเปรื่องมี 10 
ทักษะ ไดแก ทักษะความคิดสรางสรรค ทักษะการประสานงาน ทักษะความไววางใจ ทักษะดานความรับผิดชอบ ทักษะผูนํา
ความคิด ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดานสุขภาวะ การเสริมสรางพลังอํานาจ และความกลาเสี่ยง โดยเฉพาะ
ทักษะการจัดการ เปนทักษะของผูประกอบการเกษตรปราดเปรื่องท่ีมีเพิ่มเติมจากผูประกอบการเกษตรท่ัวไป รวมท้ังสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรรายยอยเขาดวยกัน ควรมีการบริหารจัดการรวมกันชวยลดตนทุน
การผลิต ทั้งนี ้อาจเนื่องจากเกษตรกรรุนใหมมีการจัดตั้งเปนชมรมโดยมีสมาชิกในกลุมเปนเกษตรกรรุนใหมทั้งในและนอกพ้ืนท่ี 
เพื่อแลกเปลี่ยนสินคา วิธีคิด  มีการใชเครื่องมือท่ีทันสมัย มีการบริหารตนทุน มีการตลาด E-Commerce ตลอดจนการ
ออกแบบ Packaging ผลิตภัณฑท่ีทันสมัยตอบสนองกลุมเปาหมาย รวมท้ังจัดตั้งตลาดนัดเพ่ือจําหนายสินคาการเกษตร  

4) ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม การอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหการเกษตรได
ปรับเปลี่ยนวิธีทําการเกษตรแบบใหมใหไมทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของย่ิงศักดิ์ ไกรพินิจ (2561:บทคัดยอ) 
ผลการศึกษาพบวา สิ่งแวดลอมอยูควบคูกับการทําการเกษตรตางอาศัยสิ่งแวดลอมท้ังสิ้น การมีวิธีการทําการเกษตรท่ีตางไปจาก
เดิมทําใหเปนสิ่งที่ดี ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากในอดีตเกษตรบรรพบุรุษใชสารเคมีในการทําการเกษตรทําลายสิ่งแวดลอม  ในปจจุบัน
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เกษตรกรรุนใหมหันมาสนใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นในกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ทางการเกษตร เชน การทําปุยหมักจากเศษใบไม/วัชพืชแบบวงตาขาย เปนการประยุกตการทําปุยหมักแบบใชวัสดุที่มีอยูใหเกิด
ประโยชน และชวยลดตนทุนจากการใชปุยเคมี การทําโรงอบจากพลังงานแสงอาทิตย โดยการใชวัสดุอุปกรณที่หาไดงายใน
ทองถิ่น  ประยุกตใชพลาสติกใสแทนการใชกระจก สามารถใชในการแปรรูปผลผลิต เชน กลวยตาก และการใชบรรจุภัณฑที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  

5) ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ ควรนําขอมูลตางๆมาใชในการตัดสินใจเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการทํา
การเกษตร สอดคลองกับแนวคิดของทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ (2561: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาเกษตรกรผู
ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี ใหเปน Smart Farmer โดยการเรียนรูจาก Smart Farmer ตนแบบ พบวา ขอมูลที่ใชในการทํา
การเกษตรนั้นเปนท้ังขอมูลเดิมและขอมูลปจจุบัน และสอดคลองกับแนวคิดของกีรติยา สวัสดิภาพ (2554) เกษตรกรรุนใหม
ตองเปดรับขอมูลขาวสารทางการเกษตร  เขาใจสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และพัฒนาการเกษตรเพ่ือพึ่งตนเองโดยอาศัย
ขอมูลในการวางแผนและตัดสินใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของภาณี บุณยเกื้อกูล (2560) สนับสนุนแกนนําเครือข ายที่มี
ความรูความสามารถในการบริหารขอมูลที่จะนําไปสูการสรางเครือขายของเกษตรกรในอนาคตท่ีเปนตัวแทนภาคเกษตรท่ีมี
คุณภาพ ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรรุนใหมยังมีการใชขอมูลที่เปนของเดิมและของปจจุบัน ทําใหตองสืบหาขอมูลตางๆมาใช
ควบคูกันไป   

6) ดานความรูในเรื่องที่ทําอยู ควรนําความรูที่มีอยูมาตอยอดเพื่อใหเกิดการพัฒนาการเกษตรใหมีความ
ทันสมัยและแปลกใหมมากข้ึน โดยเฉพาะดานหลักสูตรการอบรมเรื่องตางๆ ไดแก การศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรตนแบบ/
แหลงเรียนรูดานการเกษตร การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และการปรับกระบวนทัศน สรางแรงจูงใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ของนลทวรรณ  มากหลาย (2557: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมในจังหวัดระยอง ผลการศึกษา
พบวา การนําความรูที่มีอยูมาใชตอยอดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาน้ันหากไดพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับเกษตรรุนใหมทําใหไดความรู
มากขึ้นจากเดิม สอดคลองกับแนวคิดของพชรวลัย เอี่ยมอาภรณ และคณะ  (2557) เกษตรกรรุนใหมสามารถนําความรูที่มีอยูไป
ประยุกตใชในกระบวนการผลิตพืช/สัตว ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของภาณี บุณยเกื้อกูล (2560) ควร
สนับสนุนศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหมในพื้นท่ีทําหนาที่สรางความรูและพัฒนาทักษะท่ีเปน Tacit knowledge ของเกษตรกร
เดิมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรรุนใหมแตละพื้นท่ีมีการทําการเกษตรที่ตางๆ กัน ทําใหสามารถ
นํามาใชเปนความรูเพิม่เติม และตอยอดสิ่งที่เปนประโยชนตอไปไดดวยหลักการพ่ึงตนเอง  

5. ขอเสนอแนะ
5.1 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้  

    5.1.1 ดานความตระหนักถึงคุณภาพสินคาและความปลอดภัยของผูบริโภค เกษตรกรรุนใหมควรพัฒนาสินคาโดย
คํานงึถึงคุณภาพของผลผลิตใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด พัฒนาการผลิตแบบปลอดภัยเกษตรอินทรียตามการรับรองมาตรฐาน
พัฒนาการตลาดและบรรจุภัณฑ สรางนวัตกรรมและชองทางตลาด พัฒนาระบบการจัดการสินคาและตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
และพัฒนาการจัดการกระจายและเช่ือมโยงสินคากับการตลาดสินคามาตรฐานทุกรูปแบบ  

    5.1.2 ดานความภูมิใจในความเปนเกษตรกร เกษตรกรรุนใหมควรสรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ  และมีความตั้งใจในการทําการเกษตรเชิงสรางสรรค  
  5.1.3 ดานการจัดการผลผลิตและการตลาด เกษตรกรรุนใหมควรจัดจําหนายผลผลิตที่ไดดวยรูปแบบตางๆที่มี
ความเชื่อมโยงกันกับเกษตรกรรุนใหมในพ้ืนท่ีอื่น การสรางและพัฒนาเครือขายผูประกอบการแบบมีสวนรวม เครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน/SMEs เพื่อเปนแกนในการทํางานรวมกันและมีกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง และใหมีการเช่ือมโยงเครือขายดาน
การตลาดใหมากขึน้ เชน การจัดตลาดนัดจําหนายผลผลิตเกษตรรวมกัน และเสนอแนะใหเจาหนาที่เปนผูประสานงาน และชวย
หาตลาดรองรับผลผลิตเกษตรของเกษตรกรรุนใหมและใหมีการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ ปจจัยดานการเกษตร ใหแก
เกษตรกรรุนใหม  

   5.1.4 ดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เกษตรกรรุนใหมควรใสใจรักษาสิ่งแวดลอมโดยทําการเกษตร
อยางสรางสรรคควบคูไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน   

   5.1.5 ดานขอมูลประกอบการตัดสินใจ เกษตรกรรุนใหมควรเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ นํามาประยุกตใชเปนสวน
ชวยใหเกิดการเกษตรรูปแบบใหมขึ้น เขารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาชาวนารุนใหม (Young Smart Farmer : YSF) 
สรางกระบวนการเรียนรูในกิจกรรมที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องโดยผานการ
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ติดตอโดยตรงระหวางบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่รวมเปนครือขายและผานกิจกรรมและสื่อตางๆหลายชองทาง เชน การจัด
กิจกรรมประชุมสัญจร การสรางแบรนด มี STORY ที่ใชในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร มีการแปรรูป กําหนดราคาเองได ขายตรง
ถึงผูบริโภค รวมท้ังการเช่ือมโยงทาง social media ไดแก เฟสบุค ไลน และเว็บไซต เปนตน  
  5.1.6 ดานความรูในเร่ืองที่ทําอยู เกษตรกรรุนใหมควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหตรงกับฤดูเพาะปลูกเพื่อจะได
ความรูทั้งในทางทฤษฎี และปฏิบัติ ศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด เนนการฝกปฏิบัติใหมาก ควรนํา
ความรูความสามารถ ทักษะ ความเช่ียวชาญมาใชในการเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกประชาชนทั่วไปใหไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการทําการเกษตรท่ีเปนประโยชน  

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือวิจัยคร้ังตอไป 
 5.2.1 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมในพ้ืนท่ีอื่น เพี่อนํามาประยุกตใชในเชิง

ปฏิบัติ    
                5.2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณแบบเจาะลึก นําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน เพื่อสะทอนการบริหาร
จัดการเกษตรแนวใหมของเกษตรกรรุนใหมในพื้นที่อ่ืน และนํามาประยุกตใชในพื้นท่ีตอไป 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the management of community welfare fund of 

Tumbon Khlong Takot, 2) to study the guidelines for the management of community welfare fund of 

Tumbon Khlong Takot. It is descriptive research. The sample group was 263 community welfare fund 

committee members. Data were analyzed by using statistics to find frequency, percentage, mean, 

standard deviation. and data collection with open-ended questions by content analysis. 

The results of the research on the management of community welfare fund of Tumbon Khlong 

Takot the overall is at a good level when considering each aspect, in descending order as follows, the 

potential to respond to the needs of members, fundraising, support from municipalities and agencies, 

information perception and public relations, fund management and administrative structure, personnel,

performance, thinking and planning process, participation of members, monitoring and evaluation, 

accounting. Guidelines for the management of the Klong Ta Khot Community Welfare Fund are as follows,  

in descending order as follows, 1) the potential to respond to the needs of members should be defined 

the benefits and things that should be gained fair manner, 2) fundraising should be made public relations 

to the people in the area to have knowledge and understanding, 3) support from municipalities and 

agencies should be more coordinated with local authorities to be a part of the development of the fund, 

4) information perception and public relations should be made voice announcements on a regular basis

in the community so that members can receive update knowledge at all times, 5) fund management and 

administrative structure should create a system of work that clearly divides the roles and duties of the 

committee, 6) personnel should have patience, tolerance, and accept the opinions of the users with 

sacrifice, 7) performance should be reported performance continuously, 8) thinking and planning process 

should have regular meetings, planning, and consultation with the committee and members, 9) 

participation of members should allow members to participate in the management of the fund, 10) 

monitoring and evaluation should be examined and evaluated the fund's performance every 3 months, 

11) accounting should create a clear, transparent financial and accounting system.

Keywords: Management Community Welfare Fund, Tumbon Khlong Takhot, Photharam District,     

Ratchaburi Province. 
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Visit "Chum Saeng" to retrace the old community along the prosperous Nan 
river, follow in the footsteps of the good drama called Repercussion 

Krissanabhat Boonchuay

Program in Tourism Management College Of Tourism Sripatum University 

*corresponding author: Krissanabhat.bo@spu.ac.th

Abstract 
 This academic article aimed to be a part of the sustainable development and 

promotion of tourist attractions in Chum Saeng District, Nakhon Sawan Province. Nakhon 

Sawan Province was one of the provinces of Thailand and was a popular destination for 

tourists, both Thai and foreign, as it was a prosperous province that was originally both a rice 

harbour and a bustling trading community.  Now, the glory of the past has faded. Chum 

Saeng today is a small and quiet district, but still has a slow-life charm to visit. This 

reinforces the memorable image, and after the release of Repercussion, Chum Saeng has 

come to life with more people visiting to follow the sights of the Repercussion. If anyone 

has visited, it is believed that they will experience the community lifestyle, culture, old 

houses, and other important places. In addition, they will find the smiles and friendship of 

Chum Saeng people, it is important to impress and add to the charm of this community to 

be more visited. 

Keywords : tourist attraction, culture, Chum Saeng, Nakhon Sawan 
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White Collar Crime Preventive Policy of the Department of Corrections  
(During the year 2017 – 2020) 

Sunhakrisana  Boonchuay1*, and Jatuporn  Thiraporn2 

1
 Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

2
 Bureau of Rehabilitation, Department of Corrections,  Ministry of Justice 

*thodsaponboonchuay@hotmail.com

Abstract 

As one of government agencies under the supervision of Ministry of Justice, the Department of 
Corrections has integrated the policies of the government and Ministry of Justice to formulate its own 

concrete methods and measures under the strategic framework for enhancing good governance-based 
correctional practices. The management of the Department of Corrections has formulated the "3 Sor. 7 Kor." 
Policy as the fundamental framework for internal civil servants’ work practices along with the guidelines 

according to Correction Act, B.E. 2560, which was re-enacted to meet the dynamic situation. The policy of the 
Department of Corrections reflects the clear intention to prevent and solve the problems of civil servants’ 
idea deviation from the social norms, leading to the paradigm shift towards a direction that is consistent with 

the Rule of Law Principle and the Rule of Law. 

Keywords: prevention, crime, policy, Department of Corrections 
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Social capital: policy recommendation to promote the capability of 
crime prevention of local administrative organizations  

Sunhakrisana  Boonchuay1* 

1Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat  University 
* SunhakrisanaBoonchuay@student.chula.ac.th

Abstract 

This article has an objective to make policy recommendation to promote the capability of crime 

prevention of local administrative organizations through utilization of social capital. From studies of research, 
academic works and corresponding thesis, it can be found that nowadays, policy guidelines for crime 
prevention in local administrative organizations are headed towards policy guidelines to construct physical 

infrastructure such as CCTV installation or self-system installation, for example, development of complaint 
center. And even though there are various factors that affect the capability of local administrative 
organizations, but the factors that cannot be left out are civil participation and social norms, that is why social 

capital is the factor that can result in participation, social participation and joint building of norms. Moreover, 
there are many other studies that show that social capital can contribute to increase efficiency in work based 
on cooperation, and to crime reduction due to augmentation of surveillance within the society through joint 

social norms, therefore it is an inevitable factor to increase the capability in order to achieve such goal. As a 
result, this article presents guidelines to build new-model policies that will result in social capital increment, 
which is like laying out milestones and social system that are not physical like before in order to increase the 

capability of crime prevention of local administrative organizations. 

Keywords: social capital, crime prevention, local administrative organizations, policy 
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Across Sovereignty-International Law in “Drones Politics”: Civilian Surveillance-

Political Enemies 

Payan Eumsin1* 

1Department of Local Government, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Si 

Ayutthaya Rajabhat University 

*corresponding author: email x3034ir@gmail.com

Abstract  

This research article presents ‘the real world of politics. It is reflected in Hollywood’, that has been 

violent of the law by using drones to monitor civilians. “The state cause violence claim by national security-

national interest.” Power will rearranged in a ‘Visual Cultural’, based on the image of ‘Drones Politic’, 

explaining ‘Visual Politic’. To understand the relationship between a real power and a power through 

‘Political Views/Image’, drone made a soldier, to be fierce on “serving-military-duty”, and other hand, he is 

humans, violate individual verification by “Drone technology”. Claiming, drones transcend air-navigation-law, 

violate International Law. Drones are indifferent sovereignty, over territories. Drone perform missions 

(operating across borders nation-state), affect order of world politics. 

Keywords: Visual Politic, Drone in Politic, Surveillance 
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Thai Foreign Policy Towards Indochina Countries  

During Chatichai Choonhavan (1988-1991) 

Pairin Makcharoen 

ASEAN Studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

Email: makcharoenpairin@gmail.com 

Abstract  

This article aims to study Thai foreign policies towards Indochina countries during Chatichai 

Choonhavan (1988-1991), using Threat Perception and the Decision-Making Approach as a conceptual 

framework. The analysis shows that, Chatichai was changed the guidelines and Thai foreign policies towards 

Indochina countries from threat to opportunities. Thai foreign policies were changed according to the 

situation and the perspective of changed significantly. 

Keywords: Thai foreign policies,  Chatichai Choonhavan,  Communism,  Indochina countries,   
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Abstract 

This article is an academic article on the harmonious diversity of tourism in ASEAN. It is a 

multicultural art. Travel In ASEAN, it is unique among each of the ASEAN member countries. this 

is one of the issues that ASEAN member countries are interested in in the matter of tourism is 

the main attraction of ASEAN Member States that can generate huge income for each ASEAN 

member country. And is in conjunction with the development of the country in itself However, 

it is widely known for its widespread tourism. Because in the past, each country in ASEAN has 

fiercely competitive with each other in attracting many world-famous tourists. Such as Wat Phra 

Si Rattanaram or Wat Phra Kaew Bali or Barake To a building town full of sky Such as Malaysia, 

Singapore, Cambodia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Laos, such as Singapore City, Manila, Pattaya, 

Sky Building, etc. 

Keywords: Diversity, tourism, ASEAN member countries 
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A Study of Japanese Exchanged Students in case Tourists’ Behavior during the 

COVID 19 Era 

Abstract 

 The objective of this research was to study the personal characteristics and 

marketing mix factors affecting Japanese Exchanged Students in case tourist behavior during 

the COVID-19 era. The sample of this study consisted of Japanese Exchanged Students with 

domestic and international travel behavior, living in Bangkok. The sample was selected 

based on unknown population with a confidence level of at least 95  percent. Based on a 

convenience sampling, the sample size was 400 .  A questionnaire was used as a research 

instrument for data collection. Data were analyzed using statistics, including frequency, 

standard deviation, percentage, t-test, F-test, One-way ANOVA, and multiple regression 

analysis by using the Enter technique. The results of this study indicated that 1) the samples 

with different personal characteristics, including gender, age, marital status, occupation, 

educational level, and income had different travel behavior with a statistical significance 

level of 0.05. 2) Overall marketing mix factors affecting Japanese tourist behavior during the 

COVID-19 era were at a high level. 

Keywords: Tourist behavior, Japanese Exchanged Students, Tourist, COVID-19 
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A Study of Attitudes of Thai Tourists towards Homestay Tourist Sites in Mae Kampong 

Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province 

Abstract 

The objectives of this research were to study the attitudes of Thai tourists towards 

homestay tourist sites in Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province, 

to analyze marketing strategies for Thai tourists towards homestay tourist sites in Mae 

Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province, and to study motivation 

affecting Thai tourists’ decision traveling to Mae Kampong Village, Mae On Minor District, 

Chiang Mai Province. This study was a quantitative research. Data were collected through a 

survey research. 400 copies of questionnaires were distributed to the respondents. Data 

were analyzed using descriptive statistics such as percentage and mean. 

 The results of this research could be summarized as follows: 1 ) The respondents 

with different demographic characteristics had different attitudes towards homestay tourist 

sites in Mae Kampong Village, Mae On Minor District, Chiang Mai Province, 2 ) Tourism 

motivation had a significant influence on homestay tourism in Mae Kampong Village, Mae On 

Minor District, Chiang Mai Province. Motivation is a factor influencing tourists’ intention to 

visit the tourist site. Push and pull factors are considered motivators influencing tourists’ 

travel intention. However, these factors may cause either  positive or negative attitude 

depending on the tourists' information exposure. 

Keywords: Tourist, Homestay, Mae Kampong Village, Chiang Mai Province 
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 5  
 

 

8.

 (Quantitative Research) 

 (Survey Research)  
   

 Cochran 

 (Cochran, 1997)  400   
(Convenience sampling)  (Questionnaire)  

  Likert Scale 5   

9.

 9.1  

  400    268   (  
67)  132  (  33)  (  35.50)  21-30   31-40 

(  22)  20  (  18.50)  50  (  13)  
 41-50   (  11)   (  56)  (  39) 

/ /  (  5)  (  44.50) 
 (  22.50)  (  13)   12  

 (  8)   (  33.80) /  (  
27.30)  (  19.50)  (  17) 

  (  2.50)    15,000 

 (  29.80)  25,000  (  28.50) 15,001-20,000  (  
25)  20,001-25,000  (  16.80)
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9.2  

 1  
  

 (x = 4.055)  (x = 3.839)  
  

  
 

    
   

 

 2 
   

    Simple Regression 

Analysis  

b S.E. Beta T P 

 
1.311 

0.654* 
0.137 

0.034 0.694 

9.579 

19.230* 
0.000 

0.000 

       r = 0.694, adj.r2 = 0.480, F = 369.777*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.50 *p < 0.050 

   Durbin Watson  1.5-2.5 (  
, 2554) 

  ( r =0.694, F = 
369.777, p = 0.000)  (adj.r2)  0.480 

  48 
  (t = 19.230, p = 0.000)  (Beta) 

 0.694   
Attitudes = 1.311+0.654* Motivations 
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 Simple Regression Analysis 

b S.E. Beta t P 

 

 

2.512 

0.347* 
0.130 

0.032 0.483 

19.323 

10.999* 
0.000 

0.000 

r = 0.483, adj.r2 = 0.231, F = 120.983*, p = 0.000, Durbin Watson = 1.114 *p < 0.050 

   Durbin Watson  1.5-2.5 (  
, 2554) 

  
 (r = 0.483, F = 120.983, p = 0.000) 

 (adj.r2)  0.231 

   
23.10 

  ( t = 
19.323, p = 0.000)  (Beta)  0.483  
Attitudes = 2.512+0.347* relax 

9.3  

9.3.1  5   
     

    (  68.50) 
 (  54.30) 

  (  64) /  (  38.80) 
 3,000  (  40.80)  

9.3.2  3 
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 (  50.50)    41.50 

/  (  50.50) 
 (x = 3.90)    

   
   

(x = 3.81)    
   

  
 

  (SD = 0.707-0.878)  
  (x = 4.14)   

    
  

 
 (SD = 0.579-0.678) 

   (x = 3.81) 
      

  
  (SD = 0.705-0.792)    

   (x = 

3.99)   
    

  
  

 
 (SD = 0.651-0.784) 
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10.

10.1  

  “
  ”  

 1  
  5   

1)   
   
    (2547)  

  2    

2)   

    (2547)  
    

  

3)   
 

   (2547) 

  
  

4)   
 

    
    

 (2546)  .
  .    

5)  
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   (2548)  
 

 2 

  
 

  
 

   (2554)   

10.2  
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2.   
  

3.   
   

   
 

4.    
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2180 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



5.   
   

 

 10.3  
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การชวงชิงอำนาจหลังการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน 

พชรพล แซอึ้ง* 
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บทคัดยอ 

บทความวิชาการนี้มุ งศึกษา ประวัติศาสตรของสหภาพโซเวียต หลังการถึงแกอสัญกรรมของโจเซฟ สตาลิน หรือ 
บุรุษเหล็ก ที่ปกครองประเทศอยางโหดรายและทารุณมายาวนาน เหตุการณการชวงชิงอำนาจนั้น เกิดขึ้นเพื่อตองการเกาอี้ที่นั่งใน
ตำแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียตหรือผูนำสูงสุด ซึ่งในขณะนั้นโลกไดเขาสูความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาที่มี
อุดมการณทางการเมืองที่ตางกันสิ้นเชิง การชวงชิงตำแหนงนั้นมีสองคนคือ ลัฟเรนตีย เบเรีย และนีกีตา ครุชชอฟ ซึ่งทั้งสองเห็น
ตางกัน เบเรียตองการมีความสัมพันธอันดีกับสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น แตครุชชอฟกลับเห็นตรงขาม การชว งชิงอำนาจ 
จึงเกิดขึ้นและทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนชาวรัสเซียที่มีตอสตาลินอีกดวย 

คำสำคัญ: การชวงชิงอำนาจ ,สตาลิน ,สหรัฐอเมริกา ,สงครามเย็น 
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The contention of power after Stalin's death 

 Pacharapon Saeaueng* 

Social Studies Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat 
University  

* E29_EIH@hotmail.com

Abstract 

This academic article focuses on Soviet history After the death of Joseph Stalin or the steel man who 

ruled the country cruel and brutal for a long time. The event of the contention of power It happened to require 

a chair for the post of secretary of the Communist Party of the Soviet Union or the Supreme Leader. At that 

time, the world was in tensions with the United States with completely different political ideologies. The tenure 

of the title was Lavrentiy Beria and Nikita Khrushchev, who both saw differently. Beria wanted a good 

relationship with the United States during the Cold War. But Khrushchev saw the opposite. The contention for 

power also took place and caused a change in the thinking of the Russian citizens of Stalin. 

Keywords: Power contention, Stalin, The United States of America, Cold War 

1. บทนำ
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics – USSR) หรือยอเปน สหภาพโซเวียต 

(Soviet Union) เปนประเทศอภิมหาอำนาจในอดีต ระหวางป ค.ศ. 1922 ถึง 1991 รัฐบาลและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตถูก
รวมอยูในระดับสูง สหภาพโซเวียตเปนรัฐพรรคการเมืองเดียวซึ่งปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต  อีกทั้งสหภาพโซเวียตยังเปน  
สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ และเปนสมาชิกขององคการความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป และ
เปนสมาชิกหลักของสภาเพื่อความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ และ สนธิสัญญาแหงไมตรี ความรวมมือ และการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน (คอสมอส, 2556: 64) 

สหภาพโซเวียตมีรากฐานจากการปฏิวัต ิเดือนตุลาคมในป  ค.ศ. 1917 เมื ่อพรรคบอลเชวิค ภายใตการนำของ 
วลาดีเมียร เลนิน หลังจากการอสัญกรรมของเลนิน ค.ศ. 1924 และการตอสูแยงชิงอำนาจในระยะเวลาสั้น ๆ โจเซฟ สตาลิน   
เถลิงอำนาจในกลางคริสตทศวรรษ 1920 สตาลินปราบปรามฝายคานการเมืองตอเขา ยึดม่ันอุดมการณของรัฐกับลัทธิมากซ–เลนิน 
และริเริ่มเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนจากสวนกลาง ผลคือ ประเทศเขาสูสมัยการปรับใหเปนอุตสาหกรรมและการทำใหเปนระบบรวม
อำนาจการผลิต (collectivisation) ทวา สตาลินเกิดหวาดระแวงทางการเมือง และเริ่มการกวาดลางครั้งใหญ ซึ่งตอมาทางการสง
คนจำนวนมาก ไดแก ผูนำทหาร สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต พลเมืองสามัญ ไปคายกักกัน หรือ กูลัก (Gulag) หรือตัดสินประหาร
ชีวิต 

เมื่อเริ่มสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อกองทัพเยอรมันไดบุกสหภาพโซเวียต ในป ค.ศ. 1941 เปดฉากสงครามใหญสุดและมี
ผูเสียชีวิตมากท่ีสุดในประวัติศาสตร กำลังพลสูญเสียของโซเวียตในสงครามมีมากที่สุดในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง แตกลับมาไดเปรียบ
เหนือฝายอักษะในยุทธการอันดุเดือดอยางสตาลินกราด สุดทายกำลังโซเวียตยกผานยุโรปตะวันออกและยึดกรุงเบอรลิน  
ในป ค.ศ. 1945 ทำใหฝายเยอรมันสูญเสยีกำลังพลไปเปนสวนใหญ ดินแดนยึดครองของโซเวียตที่พิชิตจากกำลังอักษะในยุโรปกลาง
และตะวันออกกลายเปนรัฐบริวารของกลุมตะวันออก ความแตกตางทางอุดมการณและการเมืองกับกลุมตะวันตกซึ่งมีสหรัฐอเมรกิา
เปนผูนำนำไปสูการตั้งสนธิสัญญาทางเศรษฐกิจและทางทหารจนลงเอยดวยสงครามเย็นอันยืดเยื้อ (ปรีชา ศรีวาลัย, 2546: 50) 
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หลังสตาลินถึงแกอสัญกรรมใน ค.ศ. 1953 เกิดสมัยการปรับใหเสรี ( liberalization) ทางสังคมและเศรษฐกิจสายกลาง
ภายใตรัฐบาลนีกีตา ครุชชอฟ  (Nikita Khrushchev) จากนั ้น สหภาพโซเวียตริเริ ่มความสำเร็จทางเทคโนโลยีสำคัญใน
คริสตศตวรรษท่ี 20 ซึ่งรวมการปลอยดาวเทียมดวงแรกและเท่ียวบินอวกาศของมนุษยเที่ยวแรกของโลก นำไปสูการแขงขันอวกาศ 
(Space Race) วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา ค.ศ. 1962 เปนความตึงเครียดสุดขีดระหวางสองอภิมหาอำนาจ ถือวาใกล ตอการ
เผชิญหนาดวยนิวเคลียรระหวางทั้งสองที่สุด ในทศวรรษ 1970 เกิดการผอนคลายความสัมพันธ แตกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อ
สหภาพโซเวียตเริ่มใหความชวยเหลือทางทหารในอัฟกานิสถานดวยคำขอของรัฐบาลสังคมนิยมใหมในป ค.ศ.1979 ทำใหผลาญ
งบประมาณของประเทศไปกับการทำสงครามในประเทศอัฟกานิสถาน 

ในปลายคริสตทศวรรษ 1980 ผูนำโซเวียตคนสุดทาย มฮีาอิล กอรบาชอฟ (Mikhail Gorbachev) มุงปฏิรูปสหภาพและ
ขับเคลื ่อนประเทศในทิศทางสังคมประชาธิปไตยแบบนอรดิก เริ ่มใชนโยบายกลัสนอสต  (glasnost) และเปเรสตรอยกา  
(Perestroika) ในความพยายามยุติสมัยเศรษฐกิจชะงักและปรับการปกครองใหเปนประชาธิปไตย ทวาผลที่ไดนำไปสูขบวนการ
ชาตินิยมและพยายามแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตอยางเขมขน  ประธานาธิบดีรัสเซีย บอริส เยลตซิน  (Boris Yeltsin) 
มีบทบาทเดนในการทำใหผู กอรัฐประหารยอมจำนนในวันที ่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1991 กอรบาชอฟลาออกและสาธารณรัฐ
องคประกอบที่เหลือสิบสองสาธารณรัฐกำเนิดขึ้นจากการยุบสหภาพโซเวียตเปนรัฐเอกราช  ซึ่งสหพันธรัฐรัสเซีย สืบสิทธิและ 
ขอผูกพันของสหภาพโซเวียตและไดรับการยอมรับเปนนิติบุคคลตอจนถึงปจจุบัน (สัญชัย สุวังบุตร, 2558: 43) 

ภาพท่ี 1 ธงชาติของสหภาพโซเวยีต 
ที่มา: https://th.wikipedia.org/ 

2. ยุคสมัยของสตาลนิ

นับตั้งแตสตาลินไดถูกแตงตั้งเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตในป ค.ศ.1922 สตาลินไดดำเนินนโยบายแบบรวมอำนาจ 
แข็งกราว และรุนแรง เขาไดริเริ่มแผนปฏิรูป 5 ป เพื่อสรางระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แผนดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความแข็งแกรงทางการทหารและเศรษฐกิจ โดยเนนการพึ่งตนเองเปนหลัก นโยบายดังกลาวไดทำใหเกิดการกอตั้งนารวม 
(Collective farm) ขึ้น สงผลใหชาวนาผูถือครองท่ีดินอยูกอนเกิดความไมพอใจ สตาลินจึงสรางคายกักกัน หรือ กูลัก (Gulag) ขึ้น
เพื่อเปนสถานที่ในการคุมขังผูที่ไมเห็นดวยกับเขา ตลอดการปกครองของสตาลินมีผูคาดการณวามีนักโทษเสียชีวิตในคายกักกันถึง 
60 ลานคน สตาลินไดทำการกวาดลางผู ตอตานครั ้งใหญในชวงกลางทศวรรษที ่ 1930 ซึ ่งบุคคลเหลานั ้นรวมถึงสมาชิก  
พรรคบอลเชวิคหลาย คนซึ่งเคยรวมกับเลนินในการทำการปฏิวัติรัสเซียป ค.ศ. 1917 ดวย (เพิ่มศักดิ์ โตสวัสดิ์, 2552: 78) 

ในปลายทศวรรษที่ 1930 สหภาพโซเวียตไดทำสนธิสัญญาไมรุกรานกับนาซีเยอรมนีและในปเดียวกันความลมเหลวใน
การเจรจาใหฟนแลนดเลื่อนเขตแดนใหหางจากเมืองเซนตปเตอรเบิรก (เลนินกราดในสมัยนั้น) ออกไปอีก 25 กิโลเมตร ทำให
สหภาพโซเวียตไดใชกำลังบุกฟนแลนดซึ่งจบลงดวยชัยชนะของสหภาพโซเวียต  แมวาสหภาพโซเวียตและนาซีเยอรมนีจะไดทำ
ขอตกลงไมรุกราน แตเยอรมนีไดละเมิดขอตกลงและรุกรานสหภาพโซเวียตในเดือนมิถุนายน ค.ศ.19 41 แมวากองทัพแดงจะมี
ยุทโธปกรณที่ทันสมัยซึ่งเปนผลมาจากแผนปฏิรูป 5 ป แตกองทัพแดง ขาดผูนำทางการทหารซึ่งเปนผลมาจากการกวาดลางครั้ง
ใหญของสตาลิน ทำใหกองทัพแดงขาดบุคลากรไปเปนจำนวนมาก สงผลใหในชวงแรกของสงครามสหภาพโซเวียตพายแพมาโดย
ตลอด แตเมื่อกำลังเสริมจากไซบีเรียมาถึงสงครามจึงเปลี่ยนไป ฝายเยอรมนีประสบกับความพายแพมาตลอดจนเสียกรุงเบอรลิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2186 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ใหแกสหภาพโซเวียต และสิ้นสุดสงครามเมื่อป ค.ศ. 1945 อยางไรก็ตาม สงครามดังกลาวสงผลใหชาวรัสเซียเสียชีวิตไปกวา 10 
ลานคน บานเรือน ไรนา เสียหายอยางใหญหลวง เมื่อสิ้นสุดสงครามสหภาพโซเวียตไดสถาปนาการปกครองระบอบคอมมิวนิสตขึ้น
ในรัฐตาง ๆ ที ่ถูกปลดแอกจากการยึดครองของนาซีเยอรมันในชวงสงครามโลกครั ้งที ่ 2 เชน โปแลนด โรมาเนีย เปนตน  

(ศนิโรจน ธรรมยศ, 2561: 50) 

ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหภาพโซเวียตไดบูรณะบานเมืองและฟนฟูระบบเศรษฐกิจที่เสียหายจากสงคราม  
พรอมทั้งแผขยายอำนาจและกอตั้งรัฐบริวารในยุโรบตะวันออก ตอมาไดกอตั้งสภาเพื่อความชวยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ 
(Comecon) ในป ค.ศ. 1949 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 นับเปนการเริ่มตันของสงครามเย็นอยางแทจริง ซึ่งเปลี่ยนประเทศพันธมิตร
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อยาง สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา ใหกลายเปนศัตรู และคูแขงจนนำไปสูสงครามเย็นในที่สุด 
(ธนูแกว โอภาส, 2549: 46) 

สตาลินถึงแกอสัญกรรมในป ค.ศ.1953 หลังสิ้นสุดการปกครองโดยสตาลิน ทำใหเกิดการชวงชิงตำแหนงกันเกิดขึ้น
ระหวาง ลัฟเรนตีย เบเรีย และนีกีตา ครุชชอฟ ทายท่ีสุด ครุชชอฟ ก็ไดกลายผูนำคนใหม มีการผอนคลายความเขมงวดและทำลาย
ลัทธิสตาลินลง พรอมทั้งประณามขุดคุยความโหดรายของเจานายคนเกาของเขา จนในท่ีสุดทุก ๆ ที่ ที่มีรูปปนสตาลินถูกทุบทิ้ง 
เพลงชาติถูกลบชื่อของเขาออก ศพของเขาถูกยายจากขาง ๆ เลนิน ไปฝงอยูในกำแพงวังเครมลิน (สัญชัย สุวังบุตร, 2560: 50) 

ภาพท่ี 2 ภาพโปสเตอรสตาลินในเครื่องแบบจอมพลแหงสหภาพโซเวียต 
ที่มา: https://th.aliexpress.com/ 

3. ลัทธิสตาลิน
ลัทธิสตาลิน (Stalinism) หรือ สังคมนิยมในประเทศเดียว ซึ่งนอจากจะดำเนินรอยตามแนวทางของลัทธิมากซ และ 

ลัทธิเลนิน (Marxism-Leninism) นี้แลว ก็ยังสามารถทำไดโดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต แสดง
ใหเห็นวา ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต อีกทั้งลัทธิสตาลิน เปรียบเสมือนเปนลัทธิที่สงเสริมการปกครองที่ "ยึดตัวบุคคลเปนหลัก" 
(Cult of Personality) เปนการปกครองแบบเผด็จการโดยบุคคลคนเดียว ทำการสถาปนารัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ ทำการกำจัดพวกที่
ถูกระแวงวาจะเปนฝายตรงกันขาม โดยวิธีการกวาดลาง และใชตำรวจลับ มีการจองจำคุมขังพวกท่ีไมเห็นดวยทางการเมืองในคาย 
"กูลัก" (สัญชัย สุวังบุตร, 2560: 62) 
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4. การชวงชิงอำนาจหลังการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน
ในชวงป ค.ศ.1946-1953 สตาลินไดสั่งใหจับกุมและสังหารผูที่เขาคิดวาเปนปรปกษกับเขา แตสตาลินคิดวายังไมเพียงพอ 

แมวาในตอนนั้นสุขภาพของสตาลินจะเริ่มย่ำแยแลวก็ตาม จากโรคหัวใจที่เขาเปนมาตั้งแตป ค.ศ.1945 จนกระทั่งในป ค.ศ.1953 
ตําแหนงผูบังคับบัญชาตํารวจลับอยูที่ ลัฟเรนตีย เบเรีย (Lavrentiy Beria) เมื่อเขาทราบวาสตาลินกําลังจะเริ่มตนการกวาดลาง
ครั้งใหญอีกครั้ง เบเรียรูสึกกลัวเปนอยางย่ิง เชนเดียวกับวยาเชสลาฟ โมโลตอฟ (Vyacheslav Molotov) และ ผูนําระดับสูงคนอื่น 
ๆ ในพรรค ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ.1953 สตาลิน และสมาชิกของคณะมนตรีโปลิตบูโร (Politburo) ไดชมภาพยนตรใน
พระราชวังเครมลิน หลังจากนั้นสตาลิน เบเรีย ครุชชอฟ มาเลนคอฟ และบูกันนิน ไดเดินทางไปยังบานพักนอกกรุงมอสโก 
ซึ ่งสตาลินมาพํานักอยู เปนประจํา  ผานไปจนถึงวันรุ งขึ ้นสตาลินเองก็ยังไมออกมาจากหอง  โดยทั ่วไปแลวสตาลินจะต่ืน 
ประมาณ 11 โมง ไม ม ีใครกลาเข าไปเพราะความกลัวว าจะถูกลงโทษจนกระทั ่ งส ี ่ท ุ มของว ันนั ้น มีพัสด ุส งมาจาก  
คณะกรรมาธิการกลาง ทหารนายหนึ่งชื่อ ปเตอร ลอซกาเชฟ (Peter Lozgachev) จึงเปดประตูหองเขาไป ปรากฏวาสิ่งที่เขาเห็น
คือสตาลินที่อยูในชุดนอนกําลังนอนจมกองปสสาวะของตนเองอยูที่พื้น สตาลินยังมีชีวิตอยูแตหายใจอยางรวยริน ลอซกาเชฟ  
รีบถามวาเกิดอะไรขึ ้นกับเขา แตสตาลินไดแตสงเสียงอู อี ้ออกมาจากลําคอเทานั ้นลอซกาเชฟรีบแจงพวกทหารคนอื่นให  
เขามาในหอง ทุกคนชวยกันนําสตาลินไปที่โซฟา หลังจากท่ีลอซกาเชฟพบรางสตาลินแลว ผูนําระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตอยาง 
เบเรีย มาเลนคอฟ ครุชชอฟ และบูกันนินตางเดินทางมาที่บานพัก ผูที่มาถึงคนแรกคือเบเรียและมาเลนคอฟ  เมื่อเบเรียมาถึง 
เบเรียสั่งใหพวกทหารอยาพึ่งตามแพทย ทำใหแพทยถูกเรียกตัวมาดูอาการของสตาลินในอีกหลายช่ัวโมงตอมา แพทยวินิจฉัยวา
หลอดเลือดสมองของสตาลินนาจะแตกออก และพยายามรักษาทุกวิถีทาง เทาที่จะทําได แตในเวลานั้นการรักษายังไมไดมาตรฐาน 
อาการของสตาลิน จึงแยลงอยางรวดเร็ว ในวันท่ี 5 มีนาคม ค.ศ.1953 สตาลินก็จากโลกนี้ไปหลายคนจึงตั้งขอสงสัยวาเบเรียมีสวน
สำคัญยิ่งกับการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน สิ่งที่ขาดไปคือ หลักฐาน เนื่องจากไมมีหลักฐานวาเบเรียไดลงมือทำจริง ๆ จึงสรุปไมได
วาเขาเปนผูสังหารสตาลิน  

ในว ันท ี ่  5 พฤษภาคม ค .ศ .1953 ล ัฟเรนต ีย  เบร ียา ห ัวหน าหน วยตำรวจล ับของสตาล ิน  ได ข ึ ้นป นรอง 
ประธานสภารัฐมนตรีลำดับที่หนึ่ง และรัฐมนตรีกิจการภายในในทันที ถือเปนบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโซเวียต หลังจากนั้น  
หนึ่งวัน พันธมิตรของครุสซอฟ และมาเลนคอฟ ไดกลายเปนประธานสภารัฐมนตรีหุ นเชิด และเบเรียครองอำนาจทุกอยาง 
เบเรียมีนโยบายที่จะออกจากเยอรมันตะวันออกและหันไปญาติดีกับสหรัฐ ทำใหคณะกรรมการพรรคหลายคนไมพอใจ และไมไวใจ
ในตัวเบเรีย โดยเฉพาะครุชชอฟ เปนคนท่ีตอตานเบเรียอยางเปดเผย แตวาไมสามารถทำอะไรเบเรียได จนกระทั่งเมื่อเกิดการลุกฮือ
ของประชาชนในเยอรมันตะวันออกในเดือนมิถุนายน สมาชิกพรรคหลายคนกังวลวานั้นเปนนโยบายที่ผิดพลาดและจะทำลาย  
สหภาพโซเวียต นั้นทำใหมาเลนคอฟหันไปชวยเหลือครุชชอฟ ทำใหครุชชอฟกอการรัฐประหารยึดอำนาจจากเบเรียทำใหเบเรีย  
ถูกจับตัวได วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.1953 หลังจากนั้นในเดือนกันยายน ค.ศ.1953 ครุสซอฟจึงไดรับแตงตั้งใหเปนเลขาธิการ 
พรรคคอมมิวนิสตแหงโซเวียต และในป 1958 ก็ไดควบตำแหนงประธานสภารัฐมนตรี (คอสมอส, 2555: 35) 

ภาพท่ี 3 ศพสตาลิน จดัเพื่อใหชาวรัสเซยีแสดงความไวอาลัย 
ที่มา: https://th.aliexpress.com/ 
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5. เมื่อครุชชอฟมีอำนาจ
ครุฟชอฟก็ไดทำใหโลกตองตกตะลึงดวยการผอนคลายความเขมงวดความเปนสตาลินลง พรอมทั้งประณามขุดคุยความ

โหดรายของสตาลิน ผูซึ่งเปนเจานายคนเกาของเขา จนในที่สุดทุก ๆ ที่ที่มีรูปปนสตาลินจะถูกทุบทิ้งจนหมด เพลงชาติที่มีชื่อส
ตาลินก็ถูกลบออก ศพของสตาลินก็ยายจากขาง ๆ วลาดิมีร เลนิน (Vladimir Lenin) ไปฝงอยูขางกำแพงเครมลินแทน แตวา       
การประณามสตาลินในคร้ังนั้นทำใหประธานเหมา เจอตงผูนำของประเทศจีนเกิดไมพอใจเปนอยางมาก เพราะเขาไดยึดถือลัทธิการ
เชิดชูวีรบุรุษก็คือประธานเหมาไดเอาสตาลินมาเทียบเทากับตน ทำใหการประณามของครุฟชอฟนั้นมากระทบถึงประธานเหมา   
ทำใหความสัมพันธระหวางจีนกับสหภาพโซเวียตตกต่ำลงจนทำใหเกิดความขัดแยงกันของทั้งสองประเทศในเวลาตอมา จนกระท่ัง
ทำใหเกิดการแบงแยกอุดมการณของลัทธิคอมมิวนิสตขึ ้นออกมาสองแบบคือ อุดมการณลัทธิคอมมิวนิสตแบบผสมรวมกับ  
ระบบทุนนิยมของรัสเซียและอุดมการณลัทธิคอมมิวนิสตแบบดั้งเดิมของจีนหรือรักษาระบบนารวมเอาไว การแตกแยกครั้งนี้        
สงผลใหแอลบาเนีย กัมพูชา และโซมาเลีย เลือกที่จะเปนพันธมิตรกับจีนแทนโซเวียต 

แมครุชชอฟจะดำเนินนโยบายเนนสันติภาพ และพยายามผอนคลายสงครามเย็น แตเขาก็ดำเนินนโยบายทางการเมือง
ผิดพลาดหลายครั้ง เชน วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา ในป ค.ศ.1962 ไดทำใหความสัมพันธระหวางประเทศโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา
ตึงเครียดข้ึนอีกครั้ง นอกจากน้ีเขายังสงทหารเขาไปยังโปแลนดและในฮังการีเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบคอมมิวนิสต ในที่สุด
เขาก็ถูกยึดอำนาจโดยคณะกรรมาธิการเพื่อความมั่นคงแหงรัฐ (KGB) นำโดย เลโอนิด เบรจเนฟ (Leonid Brezhnev) และ  
อะเลคเซย โคซีกิน (Alexei Kosygin) ในวันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.1964 หลังจากนั้นครุชอฟไดใชชีวิตอยูอยางสงบสุขในกรุงมอสโก
ดวยเงินบำนาญและเสียชีวิตในวันท่ี 11 กันยายน ค.ศ.1971 รวมอายุไดทั้งหมด 77 ป (หลวงวิจิตรวาทการ, 2558: 55) 

ภาพท่ี 4 นิกตีา คุชชอฟ ผูนำสหภาพโซเวียตสืบทอดตำแหนงตอจากสตาลิน 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/ 

6. ผลกระทบหลังจากครุชชอฟมีอำนาจ
หลังจากที ่คร ุชชอฟ ได อำนาจทางการเม ืองมาเร ียบร อยแลว เขาไม รอชาที ่จะทำการปฏิร ูปคร ั ้งใหญหลัง  

การถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน ผูเปนเจานายเกา ซึ่งการปฏิรูปสำคัญคือ การทำลายอิทธิพลสตาลิน และการเชื่อมสัมพันธ 
ระหวางประเทศ  แตอยางไรก็ตามการปฏิรูปนั้นยอมมีผลกระทบแนนอน แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ ซึ่งเปนทัศนะของผูเขียนบทความ 

6.1. ผลกระทบภายในสหภาพโซเวียต 
 เนื่องจากความพยายามที่ครุชชอฟพยายามลมลางอิทธิพลสตาลิน หรือเปนการทำลายลัทธิสตาลิน ในชวงการปดสมัย  

การประชุมใหญครั้งที่20 ของพรรคคอมมิวนิสตโซเวียต ในปค.ศ.1956 มีการเปดโปงเกี่ยวกับความโหดรายที่สตาลินไดกระทำไว
ในชวงที่ยังมีชีวิตอยู ไมวาจะเปนการจับผูเห็นตางทางการเมือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ของสตาลิน และการปฏิวัติวัฒนธรรม  
ลวนแลวกอใหเกิดความสูญเสียทั้งสิ้นตอชาวรัสเซีย แตอยางไรก็ตามการเปดโปงครั้งนี้ ทำใหชาวรัสเซียที่เชื่อในตัวของสตาลิน  
ตองตกใจ แตการกระทำของสตาลินถือวาทำใหสหภาพโซเวียตท่ีเคยเปนประเทศเกษตรกรรมกลายเปนมหาอำนาจทาง
อุตสาหกรรมได การเปดโปงของครุชชอฟในครั ้งนี ้ส งผลใหตัวเขาเองตองพนจากตำแหนงในชวงปสุดทายของตำแหนง  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2189 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ผูนำสหภาพโซเวียตดวยการถูกปลดจากตำแหนง จนกระท่ังเขาถึงแกอสัญกรรม ศพของเขาในวิหารหลวงมีเพียงสมาชิกใน
ครอบครัวที่อยูในพิธีศพ ทายที่สุดอิทธิพลสตาลิน หรือลัทธิสตาลินก็กลับมาอีกครั้งในสมัยของเบรจเนฟ จนถึงปจจุบันยังเปนที่
ถกเถียงกันวาสตาลินเปนวีรบุรุษหรือฆาตกรกันแน 

6.2. ผลกระทบตอโลก 
 นอกจากการทำลายอิทธิพลสตาลินหรือทำลายลัทธิสตาลินแลว คุชชอฟยังเดินทางไปตางประเทศเพื่อเชื่อมสัมพันธ

ระหวางประเทศในยุโรปตะวันออก และสหรัฐอเมริกา ซึ่งตางจากสตาลินที่เขาออกไปตางประเทศนอยครั้ง แตอยางไรก็ตาม 
ครุชชอฟก็มีความผิดพลาดดานการเมืองระหวางประเทศคือ การจัดตั้งขีปนาวุธที่ประเทศคิวบา เมื่อป ค.ศ.1962 ทำใหเกือบจะ
กลายเปนสงครามนิวเคลียร นอกจากนี้ยังมีการแขงขันดานอวกาศโดยสงดาวเทียมและสิ่งมีชีวิตไปยังอวกาศอีกดวย ถือเปน
ความกาวหนาครั้งสำคัญของโลก แตอยางไรก็ตามนักประวัติศาสตรตะวันตกตางยกยองวา ครุชชอฟเปนนักปฏิรูปคนสำคัญใน 
สงครามเย็น 

ภาพท่ี 5 ความสัมพันธที่ดีระหวางครุชชอฟและเคนเนดี 
ที่มา: https://i-winereview.com/ 

7. บทสรุป
 กลาวไดวา หลังการถึงแกอสัญกรรมของสตาลิน ไดเกิดการชวงชิงตำแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียต

หรือผูนำสูงสุด ซึ่งในขณะนั้นมคูแขงทางการเมืองสำคัญคือ ลัฟเรนตีย เบเรีย และนีกีตา ครุชชอฟ ทายที่สุดครุชชอฟไดเปนผูนำ
สหภาพโซเวียตคนตอจากสตาลินสำเร็จ และไดดำเนินนโยบายปฎิรูปตาง ๆ ไมวาจะเปน การทำลายอิทธิพลสตาลิน การเชื่อม
สัมพันธระหวางประเทศทั้งกลุมคอมมิวนิสตกับสหรัฐอเมริกา และ การพัฒนาดานเทคโนโลยีอวกาศของสหภาพโซเวียตถือเปน
ความกาวกนาครั้งสำคัญของโลก การปฏิรูปดังกลาวสงผลดีและผลเสียที่ตามมา จนถึงขั้นเกือบจะกลายเปนสงครามนิวเคลียร หรือ
จนกระทั่งครุชชอฟถูกปลดจากตำแหนง ในป ค.ศ.1964 แตอยางไรก็ตามนักประวัติศาสตรตะวันตกตางยกยองวา ครุชชอฟเปน
นักปฏิรูปคนสำคัญในสงครามเย็น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี  กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดยนำเสนอผาน  
อินโฟกราฟฟก โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะ จังหวัด
กาญจนบุรี  2. เพื่อวิเคราะหบทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี  3. เพื่อ
นำเสนอประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี  
กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดยนำเสนอผานอินโฟกราฟฟก 

ผลการวิจัยผบวา มีผลตอบรับคอนขางดีมาก เพราะคนที่เขามาศึกษาสามารถเขาใจงาย และยังกลับไปสืบคนหาขอมูล
เพิ่มเติมได และอินโฟกราฟฟก สามารถเปนสื่อที่ทำงายเขาถึงทุกคนไดงานกวาไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ เพราะอินโฟกราฟฟก  
จะใชแผนภาพสวยๆ สามารถดึงดูดผูชมใหมีความสนใจยิ่งขึ้น ทำใหคนทั่วๆไปสามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมากๆ ดวย
แผนภาพเพียงภาพเดียว เปนสื่อที่สรางสรรค จัดทำงายประหยัดเวลา ยังทันสมัย และสวยงามที่เราสามารถกำหนดเองไดและท่ี
สำคัญจะทำใหเปนที่ตองตาตองใจในการอาน  

คำสำคัญ: ทางรถไฟสายมรณะ, อนิโฟกราฟฟก, สรางสรรค 
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Abstract 

Subject research Historical development of Kanchanaburi Province Case study of the Death Railway By 

presented through infographic The objectives of this research are 1. To study the history and role of the Death 

Railway. Kanchanaburi Province 2 .  To analyze the role of the Death Railway on the historical development of 

Kanchanaburi Province 3.  To present the history and role of the Death Railway on the historical development 

of Kanchanaburi Province. Case study of the Death Railway Presented through infographic 

The results of the research said The response was quite good. Because people who come to study can 

easily understand And can also return to search for more information And infographic It can be a medium that 

is easier to make and more accessible to everyone, be it children or adults. Because infographic I will use a 

beautiful diagram. It can attract the audience to be more interested. Allowing ordinary people to access and 

understand large amounts of information With just one diagram It's a creative medium Easy to prepare, time-

saving, yet stylish and beautiful that we can customize, and most importantly, it will be eye-pleasing to read. 

Keywords: Death Railway, Infographic, Creative 
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บทนำ 
ทางรถไฟสายมรณะถูกสรางขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุนไดเกณฑเชลยศึกพันธมิตรและกรรมกรชาว

เอเชียกวา 275,000 คน เขามาสรางทางรถไฟสายนี้เพื่อใช เปนเสนทางยุทธศาสตรในการยกทัพเขาโจมตีพมาและอินเดีย ซึ่งใน
ขณะนั้นเปนของอังกฤษ เสนทางนี้มีความยาวประมาณ 415 กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากสถานีรถไฟหนองปลาดุกในจังหวัด ราชบุรี
ผานจังหวัดกาญจนบุรี โดยขามแมน้ำแควใหญบริเวณสะพานขามแมน้ำแคว แลวเลียบ ขนานไปตามลําน้ำแควนอยจนขามชายแดน
เขาสูประเทศพมาที่ดานเจดียสามองคจนไปสิ้นสุดที่เมืองทันบูยูซายัท (Thanbyuzayat) การสรางทางรถไฟเต็มไปดวยความ
ยากลําบากเนื่องจากตองผานปาดงดิบและเทือกเขาสูงชัน ตลอดจนตองทําใหเสร็จภายใน 1 ป ตามที่กองทัพญ่ีปุนไดกําหนดเวลาไว
ผลที่ตามมาคือเชลยศึกนับหมื่นคนตองเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายน้ีจึงกลายเปน อนุสรณของผูเสียชีวิตในสงครามนี้  

ปจจุบันพ้ืนท่ีหลายแหงตามจุดตางๆ ตลอดเสนทางรถไฟสายมรณะเปนสถานท่ีระลึก ถึงความทรงจําอันโหดรายและการ
สูญเสียในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 แตความเจริญเติบโตทําใหการพัฒนาของเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม การรับรูถึงการ
เปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรไดเลือนลางหายไปจะเห็นไดเพียงสภาพชุมชนที่ตั้งข้ึนใหม สถานท่ีและปายแสดงการรําลึกถึงคนท่ีจาก
ไปในสงครามหรือมีเพียงรองรอยสิ่งกอสรางในอดีตที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลารอการถูกรื้อทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปให
เหมาะสมกับการใชงานแบบถาวร ซึ่งทําใหคุณคาและ เอกลักษณของพื้นที่ประวัติศาสตรแหงความทรงจํานี้จางหายไป ซึ่งการ
พัฒนาหลายๆอยางของทางภาครัฐและเอกชนไดเขามาสรางอิทธิพลในรูปแบบและองคประกอบของพื้นท่ีเพื่อรองรับการทองเที่ยว
เพียงเปนสวนใหญ โดยขาดการคํานึงถึงการอนุรักษและรักษาเอกลักษณของพ้ืนที่เทาที่ควร 

ทางรถไฟสายมรณะมีการพัฒนาและปรับปรุงซอมแซมใหมีการใชงานเปนเสนทางคมนาคมระหวางชุมชนและถูก
กําหนดใหเปนทางธรรมชาติ โดยแฝงความทรงจําทางประวัติศาสตรไวเบื้องหลังทําใหคุณคาและเอกลักษณของเสนทางรถไฟสาย
มรณะที่สําคัญหายไปรางรถไฟบางสวนโดยเฉพาะบริเวณรอยตอระหวางไทย -พมา ถูกรื้อถอนบางสวนจมอยูใตน้ำเนื่องจากการ
สรางเขื่อนวชิราลงกรณ หรือเขื่อนเขาแหลมในอดีตและบางสวนถูกทิ้งหายเขา ไปในปาเมืองกาญจนหารองรอยไมได  ทําใหคุณคา
ทางประวัติศาสตรของเสนทางสายน้ีที่เปรียบเสมือนอนุสรณของความโหดรายของสงครามถูกละทิ้งและลดคุณคาลง 

ปจจุบันความสําคัญของเสนทางรถไฟสายมรณะยังคงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศทุกปมีนักทองเที่ยวจํานวนไมตํากวา 4 ลานคน โดยครึ่งหนึ่งจะเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เดินทางเขามาเยี่ยม
ชมเสนทางรถไฟสายนี้โดยเฉพาะบรเิวณสะพานขามแมน้ำแควซึ่งถือเปนจุดที่สําคญัที่สุดจดุหนึ่งบนเสนทางสายน้ี และในทุกๆปจะมี
การจัดงานสัปดาหสะพานขามแมน้ำแคว (The Bridge (On The River Kwai Festival) เพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 
งานดังกลาวจัดขึ้นโดยภาครัฐ ที่ใชความสําคัญทางประวัติศาสตรที่ควรจดจํามากําหนดชวงวันเวลาที่สําคัญของทองถ่ินโดยจัดไวใน
ปฏิทินเทศกาลการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งถูกเผยแพรไปท่ัวโลก มีการนําเนื้อหาของการสรางเสนทางรถไฟสายมรณะไปสราง
เปนภาพยนตรหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง “สะพานขามแมน้ำแคว” (The Bridge on the River Kwai ของ David Lean)เปน
ภาพยนตรที่ประสบผลสําเร็จและสรางชื่อเสียงกับเสนทางรถไฟสายนี้ ใหเปนที่รู จักของคนทั่วโลกและยังคงเปนที่จดจําจนถึ ง
ปจจุบัน นอกจากน้ันยังมีการเขียน นวนิยาย บทความ และสิ่งพิมพอื่นๆที่เขียนเลาเรื่องราวถึงเหตุการณตางๆระหวางการกอสราง 
เสนทาง รถไฟสายนี้ไวจํานวนมากมีการจัดสรางพิพิธภัณฑเพื่อเก็บหลกัฐานทางประวัติศาสตร เพื่อรําลึกถึงเหตุการณในอดีตทั้งของ
ไทยและตางประเทศท่ีสําคัญในวันที่ 25 เมษายน ของทุกป (Anzac Day) อดีตเชลยศึกสงครามที่รวมกอสรางทางรถไฟสายน้ี และ
ญาติของเชลยศึกที่เสียชีวิตมาจัดพิธีรําลึกถึงผูวายชนมในเหตุการณครั้งนัน้เนื่องจากเสนทางรถไฟสายมรณะเปนเปาหมายหนึ่งใน
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การพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวอยาง ตอเนื่องแตหากการพัฒนานั้นไมไดคํานึงถึงความหมายหรือความสําคัญของพื้นที่อยางแทจริง 
และชัดเจน จะทําใหคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ประวัติศาสตรสูญหายไป 

อยางไรก็ดี ในปจจุบันนี้มีผูคนที่ทราบเรื่องทางรถไฟสายมรณะ ตั้งแตปายหยุดรถไทรโยคนอยจนถึงดานเจดี ยสามองค
นอยมาก เพราะเสนทางดังกลาวไดถูกรือทิ้งหลังสงครามสิ้นสุดลง และบางสวนไดจมหายลงในน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ หรือ 
เขื่อนเขาแหลม เเละคนที่ทราบสวนใหญก็เปนเพียงเเคคนในพื้นที่ หรือไมก็คนภายในจังหวัดกาญจนบุรีเทานั้น เเตคนที่ไมไดอยูใน
พื้นที่ดังกลาว กลับไมทราบถึงประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะ ทั้งนี้ก็เนื่องดวยอุปสรรคทางดานความ
หางไกลของพื้นที่ เเละการขาดเเหลงขอมูลที่ดีในการสืบคน 

จากสถานการณดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและบทบาทของทาง
รถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรีใหเปนที่รูจักแกบุคคลคนทั่วไปมากขึ้นดวยการนําเสนอผานสื่ออินโฟกราฟฟก เพื่อใหคนทั่วไป
สามารถเขาถึง และเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี ไดงายและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อวิเคราะหบทบาทของทางรถไฟสายมรณะท่ีมีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อนำเสนอประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัด

กาญจนบุรี  กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดยนำเสนอผานอินโฟกราฟฟก 

ขอบเขต 
1.ขอบเขตพ้ืนท่ี

การเลือกพื้นที่เพื ่อทำการวิจัย ผูวิจัยไดเริ ่มตนศึกษาตั้งแตสถานีชุมทางหนองปลาดุก จังหวัดราชบุรี ไปจนถึงเขต 
ชายแดนไทย-พมา บริเวณดานเจดียสามองค รวมทั้งบริเวณพื้นท่ีและชุมชนที่เกี่ยวของทาง ประวัติศาสตรกับเสนทาง รวมระยะทาง
ประมาณ 303.9 กิโลเมตร เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของเสนทางรถไฟสายมรณะที่ทอดยาวไปถึงชายแดนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมารบริเวณดานเจดียสามองค 
2. ขอบเขตเน้ือหา

1. ศึกษาประวัติความเปนมาของทางรถไฟสายรณะ จังหวัดกาญจนบุรี
2. ศึกษาบทบาทของทางรถไฟสายมรณะท่ีมีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี
3. ศึกษาจุดยุทธศาสตรสำคัญในเสนทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี

3. ขอบเขตดานเวลา
ใชเวลาในการศึกษาและทำการวิจัยเปนเวลา 4 เดือน โดยเร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 31 เมษายน พ.ศ.

2564 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2195 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



วิธีการดำเนินงานวิจัย 
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุร ี กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดยนำเสนอผานอินโฟกราฟฟก เมื่อ

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำรา และงานวิจัยรวมทั้งทฤษฎีที่เกี ่ยวของแลว ผูวิจัยออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัยโดยมี
รายละเอียดและขั้นตอน ดังนี ้

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
2. ข้ันตอนการศึกษาและการเก็บรวมรวม
3. การวิเคราะหขอมูล

1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
 1.1 แบบสัมภาษณ 

การใชเครื่องแบบสัมภาษณ ทางทีมวิจัยเลือกเปนคำถามปลายเปดในการทำแบบสัมภาษณ เพราะจะทำใหประชาชนใน
พื้นทีส่ามารถตอบแบบสอบถามไดครอบคลุมมากข้ึนหรืออาจจะไดคำตอบเพิ่มจากจากการคำถามแบบสัมภาษณก็เปนประโยชนแก
ทีมวิจัยในการหาขอมูล โดยจะมีคำถามหลักจำนวน 3 ขอ ดังนี้ 

1.1.1 ทานพอจะทราบประวัติความเปนมาของทางรถไฟสายมรณะ หรือไม และทานทราบประวัติความเปนมา 
          ของทางรถไฟสายมรณะมาจากท่ีใด 

1.1.2 แลวทานคิดวาอนาตคลูกหลานของทาน จะมีความรูเกี่ยวทางรถไฟสายมรณะอยางไร  
1.1.3 แลวทานจะมแีนวทางในการ นำเสอนพัฒนาการทางประวัติศาสตรของทางรถไฟสายมาณะอยางไร  

 เพื่อใหลูกหลานหรือคนท่ีอยากจะศึกษาเบื้องตน สามารถเขาใจไดอยาง 
สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือแบบสัมภาษณ ทางทีมผูวิจัยไดทำการขอแบบสัมภาษณที่ถูกตองจากผูเชียวชาญ แลวทำ

การมาใสคำถามของทีมวิจัย แลวกลับไปใหผูเชี่ยวชาญในการตรวสอบและใหคำแนะนำในการตั้งคำถาม กอนที่จะนำไปลงพื้นที่
พรอมกับแบบสำรวจพ้ืนท่ี  
 1.2 แบบสำรวจพ้ืนท่ี 

การใชเครื่องมือแบบสำรวจพ้ืนท่ี ทางทีมผูวิจัยไดใชรวมกับแบบสัมภาษณในการลงพื้นที่ เพื่อใชเปนตัวแบบในเลือกบุคคล
ที่จะสัมภาษณในการเก็บขอมูล โดยมีอุปกรณดังนี้ 

1.2.1 แผนที่จงัหวัดกาญจนบุรี 
1.2.2 แผนทีท่างรถไฟ สายน้ำตก ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

1.2.3 ภาพถายดาวเทียมของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสำรวจบานเรือน  และพัฒนาการ 2 แนวขางทางรถไฟ 
ตั้งแตป 2540 - ปจจุบัน เพื่อเปรียบเทียมวาประชาชนใหความสำคัญอยางไรของทางรถไฟสายน้ี และจะเปนการสำรวจความเขาใจ
ประวัติศาสตรของประชาชนตลอด 2 ขางแนวทางรถไฟ  
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2. ข้ันตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
สำหรับขั้นตอนในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการ ดังน้ี 

 2.1 ตอนที่ 1 ทีมวิจัยไดทำการสำรวจเสนทางรถไฟสายมรณะโดยนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก จนถึง
สถานนีน้ำตก ซึ่งเปนสถานนีปลายทางของทางรถไฟสายนี้ในปจจุบัน โดยจะนั่งรถไฟเพื่อเปนเก็บขอมูลสภาพแวดลอม  2 ขางทาง
ทางรถไฟเพื่อทำการศึกษาและออกแบบสอบถามใหตรงประเด็นมากท่ีสุด 

 2.2 ตอนท่ี 2 การเก็บขอมูลตอจากสถานนีน้ำตก - ดานเจดียสามองค นั้นปจจุบันทางรถไฟไดสุดทางที่ปายหยุดรถน้ำตก
ไทรโยคนอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยหลังจากนี้จะเปนการลงพื้นที่สำคัญที่ยังคงมีร องรอยของทางรถไฟเทานั้น เชน น้ำตกไทรโย
คนอย ชองเขาขาด ดานเจดียสามองคเปนตน สวนที่เหลือจะแผนที่ทางรถไฟและแผนท่ี หนังสือ ภาพถายและอินเตอรเน็ตเปนหลัก
ในการศึกษาและเก็บขอมูล สวนในประเทศพมา จะใชการหาขอมูลจากแผนที่ทางรถไฟสายมรณะฉบับเต็มในการศึกษา ใชแผนท่ี 
ภาพถายดาวเทียม ภาพถายและอินเตอรเน็ตในหาขอมูล 

 2.3 ตอนที่ 3 ลงพื้นที่พรอมกับแบบสัมภาษณ โดยลงพื้นในการสัมภาษณจำนวน 2 สถานที่คือ สะพานขามแมน้ำแคว 
และสะพานถ้ำกระแซ โดยใชการสัมภาษณแบบสุม จากคนในพื้นที่ในการเก็บขอมูล และนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมสถานที่นั้นๆ 
เพื่อใหไดคำตอบวา ประวัติความเปนมาของทางรถไฟสายมรณะและประวัติความเปนมาของทางรถไฟสายมรณะที่ประชาชนท่ัวไป
ทราบมาจากที่ใด ความรูที่ลูกหลานของทานที่มีตอทางรถไฟสายมรณะ และแนวทางในการอนุรักษของแตละคนไมวาจะเปนคนใน
พื้นที่และ นักทองเที่ยววามีความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษอยางไร 
 2.4 ตอนท่ี 4 ลงพื้นที่อีกครั้งหลังจากการวิเคาระหขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณอีกครั้งแตใสคำถามที่ยังตองการเพ่ิมและหา
ขอมูลเพิ่มในสวนที่ตองการเพิ่ม เพื่อเก็บขอมูลในสวนที่ยังขาดหาย หรือยังไมสามารถที่เอาขอมูลมาวิเคาระหเพิ่มเติมได เพื่อใหได
ขอมูลที่ตรงประเด็นมากท่ีสุดและสามารถสรางอินโฟกราฟฟกไดตรงและออกมาจัดเจนที่สุด  
3. การวิเคราะหขอมูล

นำขอมูลที่ไดจากเอกสาร แผนที่ และการสัมภาษณ มาวิเคราะห และเรียบเรียงขอมูล เพื่ออธิบายถึงบทบาทของทาง
รถไฟสายมรณะที่มีตอจังหวัดกาญจนบุรี และแนวทางการอนุรักษณที่ไดจากการสัมภาษณ และนำศึกษาขอมูลอยางละเอียดวาชุด
ขอมูลแตละชุดนั้นตรงประเด็นและสอดคลองกับปจจุบันมากที่สุด และถาเมื่อยังไดขอมูลไมครบหรือขาดหายในบางประเด็น ทาง
ทีมวิจัยก็จะทำแบบสอบถามข้ึนใหมโดยใชขอมูลที่ตองการมาทำและลงพ้ืนท่ีในการสัมภาษณใหม เพื่อใหไดขอมูลตรงประเด็นมาก
ที่สุดเทาที่จะทำได และจะไดนำมาออกแบบอินโฟกราฟฟก ศึกษาแนวความเปนไปไดที่จะนำเสนออินโฟกราฟฟกนี้กอนท่ีจะลงมือ
ทำอินโฟกราฟฟกฉบับจริง 

ผลการวิจัย 
1. ความเปนมาของทางรถไฟสายมรณะ

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 สงครามแปซิฟกเริ่มกอตัวขึ้น กองทัพญี่ปุนบุกโจมตีเพิรล ฮารเบอร เกาะฮาวาย และบุก เขา
มาเลเซีย ตอนกลางป 2485 จากนั้นกองทัพญี่ปุนตอสูกับกองทัพอังกฤษในพมา แตเปาหมายหลักคือรุกรานเขาอินเดีย แตญี่ปุน รูดี
วาถาใชเสนทางเดินเรือ ขนอาวุธยุทโธปรณนั้น เสี่ยงตอการถูกโจมตีทางอากาศ จึงตัดสินใจสรางทางรถไฟตัดผาน ประเทศไทย ที่
ในขณะนั้นเปนพันธมิตรกับญี่ปุน เริ่มตน จากบานหนองปลาดุก อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผานจังหวัดกาญจนบุรี ไปสูชาย 
แดนไทยพมาตรง"ดานพระเจดียสามองค"ไป เมืองตันบีอูซายัด ในพมา โดยเร่ิมแรกในการกอสรางนั้น ใชแรงงานของกรรมกร ชาว
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แขก พมา มาเลเซีย อินโดนิเซีย จีน และคนไทย แตก็ตองเจอปญหามากมาย เชน ฝนตกหนักจนสะพานพังลง โรคภัยไขเจ็บ ของ
คนงาน การขาดอาหาร และฝายพันธมิตรในสงคราม ทิ้งระเบิดใส แลวกรรมกรเสียชีวิตจำนวนมาก รวมถึงทางรถไฟก็ถูกทำลาย 
กองทัพญี่ปุ นจึงเปลี่ยนการทำงานใหม โดยการเกณฑแรงงานของเชลยศึกชาวอังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกัน ฮอลันดา และ
ไอรแลนด ประมาณ 50,000 คน และรวมกับกรรมกรอีกกวา 275,000 คน มาทำการกอสรางทางรถไฟสายยุ ทธศาสตรผาน
ประเทศพมา ซึ่งใน สวนหน่ึงจะตองขามแมน้ำแควใหญ การสรางในครั้งนี้ เต็มไปดวยความยากลำบาก การวางรางรถไฟดำเนินไป
จนถึงจุดที่ตองสราง สะพานขาม แมน้ำแควใหญ จึงมีการสรางเปนสะพานไมชั่วคราว การสรางเปนไปอยางเรงรีบ ไมมีวันหยุด ใช
เชลยศึกผลัดกัน ตลอด 24 ช่ัวโมงและมีทหารควบคุม อยางใกลชิด 

สะพานขามแมน้ำแควช่ัวคราวนี้ใช ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนจึงเสร็จ แลวเริ่มสรางสะพานถาวร (ที่เห็นอยูในปจจุบัน) 
โดยที่เชลยศึก จะตองยืนในน้ำเปนเวลานานๆ ทำใหเจ็บปวยลมตายเปนจำนวนมาก โดยสะพานขามแมน้ำแควนี้ทำเปนสะพาน
เหล็ก 11 ชวง มีความ ยาว 300 เมตร เมื่อสรางสะพานถาวรเสร็จ จึงมีการรื้อถอนสะพานชั่วคราวออกในระหวางที่กอสราง ถูก
สัมพันธมิตรทิ้งระเบิดโจมตีอยู หลายครั้ง จนตองสูญเสียชีวิตมนุษยไป 21,399 คน สาเหตุที่ทำใหคนตายเยอะขนาดนี้ เห็นจะมา
จากการขาดแคลนอาหารที่เชลย จะไดกินเพียงขาวกับปลาแหงเพียงเล็กนอย แพทยก็ไมพอเพียง และยังไดรับการปฏิบัติอยางปา
เถื่อนโหดรายจาก ผูคุมเชลยศึกและ ผูควบคุมทางรถไฟ จนกระทั่งกอสรางเสร็จใชระยะเวลากอสรางทั้งหมด 17 เดือน ซึ่งตอมา
เรียกสะพานนี้วา "สะพานขามแมน้ำแคว" สรางความยินดีใหกับทหารญี่ปุนเปนอยางมาก แตก็ตองสูญเสียชีวิตคนไปเปนจำนวน
มากใน การสรางสายรถไฟประวัติศาสตรสายนี้ จนเรียกกันวา "ทางรถไฟสายมรณะ" ที่ตางเปรียบเทียบชีวิตคนท่ีเสียชีวิต จากการ
สรางวา "หน่ึงหมอนรถไฟตอหน่ึงชีวิต" 

ทางรถไฟที่สรางลำบากที่สุดตอนหนึ่ง คือ บริเวณสะพานถ้ำกระแซ การกอสรางทางรถไฟ ในชวงนี้ มีเทือกเขาสูงชนัติด
กับ ลำน้ำแคว นอย วิศวกรญี่ปุน จำเปนตองสรางเลียบลำน้ำทางรถไฟจะลัดเลาะ ไปตามภูเขายาว 400 เมตร ซึ่งเปนชวงที่เชลยศึก
ตองเสียชีวิต มากที่สุดประมาณ 1,000 กวาคน เปนสะพานที่ขามเหวลึกที่ยาวที่สุดของเสนทางรถไฟสายนี้ สรางเสร็จในเวลา
อันรวดเร็วมาก นักโทษ เชลยศึกสงครามไดทำงานกันอยางบาคลั่ง จากคำสั่งของผูคุมนักโทษชาวญี่ปุน ที่รูจักดีในคำที่เรียกวา 
"สปดโด" (Speedo) หรือ "ทำไปอยาหยุด" จากเดือนเมษายน 2486 การกอสรางดำเนิน การรุดหนาไปเร็วมาก เนื่องดวยฝายญี่ปุน
ตองการใหการกอสราง แลวเสร็จตามความคาดหมายคือเดือนสิงหาคม ซึ่งถูกกำหนดเปนเสนตายของ การกอสราง หวงเวลา
ดังกลาวขางตนจึงเปนที่รูจักกัน ในนามของหวงเวลาแหงความเรงดวน (Speedo) เชลยศึกและคนงานชาวเอเชียถูกลงโทษ ให
ทำงานจนค่ำ ที่บริเวณซึ่งทำการตัดชอง เขาขาดนั้น แสงแวบๆ จากกองไฟสองกระทบเรือนราง ที่ผอมโซของคนงาน จึงเปนที่มา
ของช่ือ "ชองไฟนรก" (Hellfire Pass) หรือ "ชองเขาขาด" 

การกอสรางทางรถไฟสายมรณะ เริ่มสถานีจากหนองปลาดุก อำเภอบานโปง จังหวัด ราชบุรี ผานเขาไปยังจังหวัด
กาญจนบุรี ขามแมน้ำแควใหญ ไปทางทิศตะวันตก ผานเจดียสามองค จนถึงปลายทางที่ เมืองตันบีอุซายัต ประเทศพมา โดยมี
ระยะทางยาว ประมาณ 415 กิโลเมตร 37 สถานี สรางเสร็จในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2486 เมื่อกอสรางแลวเสร็จ สถานีรถไฟสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มตนจาก สถานีทองชาง, ถ้ำผี, หินตก, แคนนิว, ไทรโยค, กิ่งไทรโยค, ริ่นถิ่น, กุย, หินดาด, ปรางกาสี, ทา
ขนุน, น้ำโจนใหญ, ทามะยอ, ตำรองผาโท, บานเกรียงไกร, คุริคอนตะ, กองกุยตะ, ทิมองตะ, นิเกะ, ซองกาเลีย, และดานเจดียสาม
องค เมื่อญี่ปุนประกาศ ยอมแพสงคราม กองทหารอังกฤษจึงไดทำการรื้อถอนทางรถไฟ ในเขตพมา ออก 30 กิโลเมตร และรื้อทาง
รถไฟในเขตประเทศไทย ออก 6 กิโลเมตร ทำใหทางรถไฟสาย นี้หมดสภาพการใชงานตอไป โดยตอมารัฐบาลไทยได ขอซื้อทาง
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รถไฟสายนี้ และวัสดุอุปกรณ ที่เกี่ยวของในราคา 1,250,000 ปอนด หรือ 50 ลานบาท แลวบูรณะจนสามารถเดินรถได และไดทำ
การรื้อราง ออกไปบางสวน คือ บริเวณรอยตอชายแดนไทยพมา ซึ่งรัฐบาลไทยสามารถบูรณะซอมแซม ทางรถไฟจนถึงสถานีน้ำตก
เทานั้น เพราะเสนทางที่เหลือ รัฐบาลไทยไมมีงบประมาณเพียงพอ ที่จะทำการซอมแซม ทำใหเสนทางที่เหลือตองทรุดโทรมอยาง
หนัก จนปจจุบันทางรถไฟท่ีเหลือ ก็กลายเปนปาปกคลุมตลอดทาง 

หลักจากไดทำการเก็บขอมูลจากพ้ืนท่ีไมวาจะเปนสะพานขามแมน้ำแคว และถ้ำกระแซ ทำใหพบวา แหลงประวัติศาสตร
ที่อยูบนเสนทางรถไฟสายมรณะที่ประชาชนทั่วไปทราบและสารารถเขาไปศึกษาสถานที่ ไดประมาณ 77 กิโลเมตร จากสถานนี
กาญจนบุรี ถึง สถานีน้ำตก ซึ่งทางรถไฟไดตั้งอยูแหลงประวัติศาสตรสำคัญมากมายเชน สะพานขามแมน้ำแคว สะพานถ้ำกระแซ 
เปนตน ซึ ่งเปนแหลงทองเที ่ยวที ่สำคัญของทางรถไฟวสายนี ้ โดยจากการสัมภาษณ นายจิรวัฒน  ทองดี นักเที ่ยวชาว
กรุงเทพมหานคร ไดใหสัมภาษณวาที่เขาทราบและรูถึงประวัติ ทราบมาบางเเลวในเรื่องของความเปนมาของรถไฟ ซึ่งทราบมาจาก
เเหลงขาวจากสารคดี พรอมท้ังหนังสือเเนะนำการทองเท่ียวของกาญจบุรี และจากการเเนะนำการทองเท่ียวท่ัวไป ซึ่งไมไดรูประวัติ
ของรถไฟสายมรณะเเบบเบื้องลึก และเขาไดใหสัมภาษณตอวา เด็กสมัยนี้คิดวานาจะมีความรูที่มากขึ้น  เนื่องจากปจจุบันมีขอมูล
ขาวสารอยูในเทคโนโลยีอยางมากทำใหสามารถคนควา เเละเขาถึงไดงายกวาเเตกอน จึงมีความเปนไปไดวาจะมีความีรูใน เรื่องนี้
มากพอท่ีจะอาจจะเลาเปนเรื่องราวได   และการสัมภาษณ นาง สุทิดา จันทรเพ็ญ แมคาขายของที่ละลึก เขาไดใหคำตอบวา ทราบ
คะ ดิฉันคาขายอยูแถว ทางรถไฟมาอยางยาวนาน เลยไดรูเรื่องราวเกี่ยวกับทางรถไฟคอนขางเยอะ ทราบจาก หลายแหลง บิดา 
มารดา เพื่อนๆท่ีขายของมากอนเรา ซึ่งจากการสัมภาษณบุคคลทั่วไป เขามีความรูทั่วไปๆแคเบื้องตนทั่วไป  

ซึ่งทางทีมผูวิจัยไดมีการสัมภาณแฟนพันธุแทสงครามโลกครั้งที่ 2 นางสาวกฤตวรรณ ประทุม สุดยอดแฟนพันธุแท 
สงครามมหาเอเชียบูรพา ดิฉันทราบคะ หนูไดอานหนังสือตางประเทศเกี่ยวกับเสนทางสายน้ีดวย ทางรถไฟสายนี้เร่ิมมากจากการที่
กองทัพญี่ปุนไมตองการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณทางเรือ เพราะเกรงวาจะถูกอังกฤษโจมตีไดงายจึงสรางทางรถไฟแทนคะ  ตอดวย
การสัมภาษณนายวราพงษ ทองจันทร สุดยอดแฟนพันธุแท รถไฟไทย ทราบครับ จากที่ผมศึกษาจากหนังสือสงครามมหาเอเชีย
บูรพา ก็พบวา ทางรถไฟสายมรณะถูกสรางขึ้นในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งท่ี2 โดยญี่ปุนตองการเสนทางนี้
ไวเพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณในการทำสงครามกับอังกฤษในประเทศพมาครับ และการสัมภาษณนายวันวิสข เนียมปาน แฟน
พันธุแท รถไฟไทย 

ทราบแนนอนครับ  ซึ่งผมไดศึกษามาจากหนังสือและเว็บไซตทั้งของไทยและตางชาติ จึงพอสรุปขอมูลไดวา ทางรถไฟสายมรณะ 
หรือทางรถไฟสายไทย-พมา มีระยะทางราว 415 กิโลเมตร นับจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกถึงสถานีทันบูซายัตในประเทศพมา 
และปจจุบันก็สุดสุดที่ปายหยุดรถน้ำตกไทรโยคนอย เสนทางสายนี้ถือวามีความยากลำบากมากจนไดมีชื่อวาทางรถไฟสายมรณะ
ครับ  

ซึ่งจาการสัมภาษณแฟนพันธุนั้นทำใหทราบถาบุคลที่มีความรูและความเขาเขาจะสามารถบอกถึงประวัติไดอยางรวดเร็ว 
ซึ่งแตกตางจากประชาชนท่ัวไปที่เขามีความรูและทราบแบบพ้ืนฐาน เชน สรางโดยใคร มีแหลงที่สำคัญท่ีไหนบาง แตบคุลที่มีความรู
เขาจะทราบทันท่ีวาเสนทางนี้มีความสำคัญอยางและตองอนุรักษตอไปเพราะรุนใหมเริ่มสนใจนอยลง 
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2. ทางรถไฟสายมรณะที่มีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี
ภายหลังสงครามเสนทางรถไฟสายมรณะไดตกเปนของกองกำลังสัมพันธมิตรในฐานะประเทศผูชนะสงครามและการ

รถไฟแหงประทศไทยก็ไดซื้อทางรถไฟสายนี้มาในป 1947 และไดทำการปรับปรุงซอมแซมจนสามารถเดินรถไดตามปกติจนถึง
สถานีน้ำตกไทรโยคการรถไฟไดพัฒนาเสนทางรถไฟสายนี้เพื่อการทองเที่ยวโดยตรงจนในปจจุบันไดกลายเปนเสนทางยอดนิยมใน
หมูคนไทยและนักทองเที่ยวตางชาติแตแหลงทองเที่ยวบนเสนทางรถไฟสายมรณะที่โดงดังที่สุดคงหนีไมพนสะพานขามแมน้ำแควที่
ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกตางเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมความสำคัญทางประวัติศาสตรของสะพานนี้อันนี้อาจจะเปนผลตอเนื่องม าจาก
ภาพยนตรฮอลลีวูดเรื่องBridge on the River Kwai หรือสะพานขามแมน้ำแควท่ีสรางข้ึนในป 1957 และไดรับ 7 รางวัลออสการ
ภาพยนตรยอดเยี่ยมในปเดียวกันนั้นเนื้อหาในภาพยนตรไดใหความสำคัญกับสะพานนี้เปนอยางยิ่งผลที่ตามมาในชวงป1970 – 
1980 คือสะพานขามแมน้ำแควไดกลายเปนสิ่งที่คนทั่วโลกตองมาเห็นสักครั้งหนึ่งทำใหการทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเติบโตข้ึน
อยางรวดเร็วและเฟองฟูมากในเวลาตอมา และสภาพที่ตั้งพื้นที่ประวัติศาสตรแหงนั้นยังคงมีสภาพที่ตั้งสมบูรณ ไมถูก เคลื่อนยาย 
หรือรื้อถอน มีการใชประโยชน และบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานของสภาพความสมบูรณของ
สิ่งกอสราง พื้นที่ประวัติศาสตรแหงนั้นยังคงมีสภาพความ สมบูรณ มีองคประกอบของสิ่งกอสราง วัสดุ และบํารุงรักษาอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตอดีตจนถึง ปจจุบันที่สามารถใชประโยชนตามเดิม ในสวนของการคงรูปแบบดั้งเดิมมีรูปแบบของสิ่งกอสราง ที่มี
ความใกลเคียงรูปแบบเดิมมากกวารอยละ80 และมีองคประกอบของพื้นที่ยังคงเขาถึงไดสะดวก ยกเวนรางรถไฟ การรถไฟแหง
ประเทศไทยไดทำการปรับปรุง ในป 2558 เปลี่ยนหมอนจากไมคอนกรีด และเพิ่มขนานของรางใหมีความแข็งแรงมากขึ้น  แตก็มี
การใชประโยชนท่ีดินในการประกอบกิจกรรมท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี มีสภาพแวดลอมท่ี สวยงาม เหมาะสมตอการอนุรักษและพัฒนา 
นอกจากนี่นักทองเที่ยวตางชาติที่จะมาทองเที่ยว ไดมีการคนชื่อจังหวัดกาญจนบุรี และไดมีการเขาไปหาขอมูลประวัติศาสตรของ
จังหวัด เพื่อศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเปนผลดีกับประเทศไทย และตัวจังหวัดเองเพราะมีการคนหาและเปนการเผยแผรประวัติศาสตรชาติ
ไทยไปในตัวดวย 

ซึ่งจากการสัมภาษณนายวราพงษ ทองจันทร สุดยอดแฟนพันธุแท รถไฟไทย คิดวาบุคลท่ัวไปอาจจะมีความรูเกี่ยวกับทาง
รถไฟสายมรณะบาง แตหลักฐานทางรถไฟที่ไดถูกรื้อถอนไป อาจจะหายไปตามกาลเวลา หากยังไมมีการอนุรักษไวใหลูกหลานได
เห็นครับ โดยทางท่ีถูกตัดไปนั้นไมไดรับการดูแลวาเปนโบราณหรอืหลักฐานทางประวัติของสงครามซ่ึงคนรูนอยมากนอกจากการคน
หาทางอินเตอรเน็ตเทานั้นท่ีจะทราบพัฒนาการทางประวัติศาสตรของทางรถไฟสายน้ี  

3. นำเสนอประวัติความเปนมาทางรถไฟสายมรณะผานอินโฟกราฟฟก
เปนสื่อที่ทำงายเขาถึงทุกคนไดงานกวาไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ เพราะอินโฟกราฟฟก จะใชแผนภาพสวยๆ สามารถ

ดึงดูดผูชมใหมีความสนใจยิ่งขึ้น ทำใหคนท่ัวๆไปสามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมากๆ ดวยแผนภาพเพียงภาพเดียว เปนสื่อที่
สรางสรรค จัดทำงายประหยัดเวลา ยังทันสมัย เพราะวาเปนสื่อที่พึ่งไดรับความนิยมเมื่อ 4-5 ปที่แลวซึ่งยังถือวามีความใหมมาก 
และสวยงามที่เราสามารถกำหนดเองไดและที่สำคัญจะทำใหเปนที่ตองตาตองใจในการอาน ซึ่งตรงกับการสัมภาษณ นายวราพงษ 
ทองจันทร สุดยอดแฟนพันธุแท รถไฟไทยผมในฐานะที่ทำงานใหกับการรถไฟแหงประเทศไทย ผมจะนำเสนอความรูผานทาง
Facebook และหากทางการรถไฟแหงประเทศไทยจะใหผมไปบรรยายบนขบวนรถพิเศษนำเที่ยวน้ำตก ผมก็ยินดีครับ เพราะเปน
การใหความรูและความสนุกในการเดินทางไปดวยครับ  นายวันวิสข เนียมปาน แฟนพันธุแท รถไฟไทย ผมจะนำขอมูลนำเสนอใน
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สื่อออนไลนตางๆ เชน Facebook หรือเว็บไซตที่นาเชื่อถือได เพื่อท่ีพวกเขาจะไดสืบคนอยางสะดวก และผมจะทำสื่อการนำเสนอ
ที่นาสนใจ และเขาใจงาย เพื่อใหพวกเขาไดนำไปตอยอดความรูโดยการศึกษาหาเพิ่มเติมจากที่ผมลงไวในสื่อออนไลนตางๆครับ 
และนางสาวกฤตวรรณ ประทุม สุดยอดแฟนพันธุแท สงครามมหาเอเชียบูรพา หนูกับเพ่ือนๆของหนูก็ทำแฟนเพจเก่ียวกับสงคราม
มหาเอเชียอยูแลวคะ เรื่องการนำเสนอขอมูลทางรถไฟสายมรณะก็ยังถูกนำเสนอตอไปคะ นอกจากนี้แลวหนูยังยินดีที่จะเปน
วิทยากรในการใหความรูเกี่ยวกับทางรถไฟสายมรณะ เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดเขาถึงขอมูลอันนาสนใจ และเขาใจไดงายขึ้นคะ 

  โดยที่นำเสนอประวัติความเปนมาทางรถไฟสายมรณะผานอินโฟกราฟฟก เพราะวา 
1.เปนสื่อท่ีไมเสียคาใชจายในการใชเว็บไซต ไมจำเปนตองลงโปรแกรม
2.มีลูกเลนดีๆ หลายอยาง ยืดหยุน และใชงานสะดวกกวา
3.สามารถเผยแพรช้ินงานผาน Social Network ไดงายกวาสื่ออ่ืนๆมากมาย
4.ทำใหมีการเขาถึงไดทุกเพศทุกวัย
5. เปนสื่อท่ีสามารถเอาไปเพยแพรไดตอไปโดยไมตองขออนุญาติ
6.เขาถงึความรูไดทุกท่ีทุกเวลา

สรุปผลและอภปิรายผล 
ประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี 

ทางรถไฟสายมรณะถูกสรางขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุนไดเกณฑเชลยศึกพันธมิตรและกรรมกรชาว
เอเชียกวา 275,000 คน เขามาสรางทางรถไฟสายนี้เพื่อใช เปนเสนทางยุทธศาสตรในการยกทัพเขาโจมตีพมาและอินเดีย ซึ่งใน
ขณะนั้นเปนของอังกฤษ เสนทางนี้มีความยาวประมาณ 415 กิโลเมตร โดยเริ่มตนจากสถานีรถไฟหนองปลาดุกในจังหวัด ราชบุรี
ผานจังหวัดกาญจนบุรี โดยขามแมน้ำแควใหญบริเวณสะพานขามแมน้ำแคว แลวเลียบ ขนานไปตามลําน้ำแควนอยจนขามชายแดน
เขาสูประเทศพมาที่ดานเจดียสามองคจนไปสิ้นสุดที่เมืองทันบูยูซายัท (Thanbyuzayat) การสรางทางรถไฟเต็มไปดวยความ
ยากลําบากเนื่องจากตองผานปาดงดิบและเทือกเขาสูงชัน ตลอดจนตองทําใหเสร็จภายใน 1 ป ตามที่กองทัพญ่ีปุนไดกําหนดเวลาไว
ผลที่ตามมาคือเชลยศึกนับหมื่นคนตองเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายน้ีจึงกลายเปน อนุสรณของผูเสียชีวิตในสงครามนี้  

ปจจุบันพ้ืนท่ีหลายแหงตามจุดตางๆ ตลอดเสนทางรถไฟสายมรณะเปนสถานท่ีระลึก ถึงความทรงจําอันโหดรายและการ
สูญเสียในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 แตความเจริญเติบโตทําใหการพัฒนาของเมืองเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม การรับรูถึงการ
เปนพืน้ที่ทางประวัติศาสตรไดเลือนลางหายไปจะเห็นไดเพียงสภาพชุมชนที่ตั้งขึ้นใหม สถานที่และปายแสดงการรําลึกถึงคนที่จาก
ไปในสงครามหรือมีเพียงรองรอยสิ่งกอสรางในอดีตที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลารอการถูกรื้อทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปให
เหมาะสมกับการใชงานแบบถาวร ซึ่งทําใหคุณคาและ เอกลักษณของพื้นที่ประวัติศาสตรแหงความทรงจํานี้จางหายไป ซึ่งการ
พัฒนาหลายๆอยางของทางภาครัฐและเอกชนไดเขามาสรางอิทธิพลในรูปแบบและองคประกอบของพื้นท่ีเพื่อรองรับการทองเท่ียว
เพียงเปนสวนใหญ โดยขาดการคํานึงถึงการอนุรักษและรักษาเอกลักษณของพ้ืนที่เทาที่ควร 
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ทางรถไฟสายมรณะมีการพัฒนาและปรับปรุงซอมแซมใหมีการใชงานเปนเสนทางคมนาคมระหวางชุมชนและถูก
กําหนดใหเปนทางธรรมชาติ โดยแฝงความทรงจําทางประวัติศาสตรไวเบื้องหลังทําใหคุณคาและเอกลักษณของเสนทางรถไฟสาย
มรณะที่สําคัญหายไปรางรถไฟบางสวนโดยเฉพาะบริเวณรอยตอระหวางไทย -พมา ถูกรื้อถอนบางสวนจมอยูใตน้ำเนื่องจากการ
สรางเขื่อนวชิราลงกรณ หรือเขื่อนเขาแหลมในอดีตและบางสวนถูกทิ้งหายเขา ไปในปาเมืองกาญจนหารองรอยไมได ทําใหคุณคา
ทางประวัติศาสตรของเสนทางสายน้ีที่เปรียบเสมือนอนุสรณของความโหดรายของสงครามถูกละท้ิงและลดคุณคาลง 

ปจจุบันความสําคัญของเสนทางรถไฟสายมรณะยังคงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศทุกปมีนักทองเที่ยวจํานวนไมตํากวา 4 ลานคน โดยครึ่งหนึ่งจะเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เดินทางเขามาเยี่ยม
ชมเสนทางรถไฟสายนี้โดยเฉพาะบรเิวณสะพานขามแมน้ำแควซึ่งถือเปนจุดที่สําคัญที่สุดจดุหนึ่งบนเสนทางสายน้ี และในทุกๆปจะมี
การจัดงานสัปดาหสะพานขามแมน้ำแคว (The Bridge (On The River Kwai Festival) เพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต 
งานดังกลาวจัดขึ้นโดยภาครัฐ ที่ใชความสําคัญทางประวัติศาสตรที่ควรจดจํามากําหนดชวงวันเวลาที่สําคัญของทองถ่ินโดยจัดไวใน
ปฏิทินเทศกาลการทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งถูกเผยแพรไปท่ัวโลก มีการนําเนื้อหาของการสรางเสนทางรถไฟสายมรณะไปสราง
เปนภาพยนตรหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง “สะพานขามแมน้ำแคว” (The Bridge on the River Kwai ของ David Lean)เปน
ภาพยนตรที่ประสบผลสําเร็จและสรางชื่อเสียงกับเสนทางรถไฟสายนี้ ใหเปนที่ รู จักของคนทั่วโลกและยังคงเปนที่จดจําจนถึง
ปจจุบัน นอกจากน้ันยังมีการเขียน นวนิยาย บทความ และสิ่งพิมพอื่นๆที่เขียนเลาเรื่องราวถึงเหตุการณตางๆระหวางการกอสราง 
เสนทาง รถไฟสายนี้ไวจํานวนมากมีการจัดสรางพิพิธภัณฑเพื่อเก็บหลกัฐานทางประวัติศาสตร เพื่อรําลึกถึงเหตุการณในอดีตทั้งของ
ไทยและตางประเทศท่ีสําคัญในวันที่ 25 เมษายน ของทุกป (Anzac Day) อดีตเชลยศึกสงครามที่รวมกอสรางทางรถไฟสายน้ี และ
ญาติของเชลยศึกที่เสียชีวิตมาจัดพิธีรําลึกถึงผูวายชนมในเหตุการณครั้งนั้นเนื่องจากเสนทางรถไฟสายมรณะเปนเปาหมายหนึ่งใน
การพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวอยาง ตอเนื่องแตหากการพัฒนานั้นไมไดคํานึงถึงความหมายหรือความสําคัญของพื้นที่อยางแทจริง 
และชัดเจน จะทําใหคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ประวัติศาสตรสูญหายไป 
บทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี 

ทางรถไฟสายมรณะถูกสรางขึ้นในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพื่อใช เปนเสนทางยุทธศาสตรในการยกทัพเขาโจมตีพมาและ
อินเดีย ซึ่งในขณะน้ันเปนของอังกฤษ เสนทางนี้มีความยาวประมาณ 415 กิโลเมตร  

ทางรถไฟสายมรณะมีการพัฒนาและปรับปรุงซอมแซมใหมีการใชงานเปนเสนทางคมนาคมระหวางชุมชนและถูก
กําหนดใหเปนทางธรรมชาติ โดยแฝงความทรงจําทางประวัติศาสตรไวเบื้องหลังทําใหคุณคาและเอกลักษณของเสนทางรถไฟสาย
มรณะที่สําคัญหายไปรางรถไฟบางสวนโดยเฉพาะบริเวณรอยตอระหวางไทย -พมา ถูกรื้อถอนบางสวนจมอยูใตน้ำเนื่องจากการ
สรางเขื่อนวชิราลงกรณ หรือเขื่อนเขาแหลมในอดีตและบางสวนถูกทิ้งหายเขา ไปในปาเมืองกาญจนหารองรอยไมได ทําใหคุณคา
ทางประวัติศาสตรของเสนทางสายน้ีที่เปรียบเสมือนอนุสรณของความโหดรายของสงครามถูกละท้ิงและลดคุณคาลง 

ปจจุบัน เสนทางรถไฟสายมรณะยังคงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศทุกปมี
นักทองเที่ยวจํานวนไมตํากวา 4 ลานคน โดยครึ่งหนึ่งจะเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เดินทางเขามาเยี่ยมชมเสนทางรถไฟสาย
นี้โดยเฉพาะบริเวณสะพานขามแมน้ำแควซึ่งถือเปนจุดที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งบนเสนทางสายนี้ และในทุกๆปจะมีการจัดงานสัปดาห
สะพานขามแมน้ำแคว (The Bridge (On The River Kwai Festival) เพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีต งานดังกลาวจัดข้ึน
โดยภาครัฐ ที่ใชความสําคัญทางประวัติศาสตรที่ควรจดจํามากําหนดชวงวันเวลาที่สําคัญของทองถิ่นโดยจัดไวในปฏิทนิเทศกาลการ
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ทองเที่ยวของประเทศไทยซึ่งถูกเผยแพรไปทั่วโลก มีการนําเนื้อหาของการสรางเสนทางรถไฟสายมรณะไปสรางเปนภาพยนตร
หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง “สะพานขามแมน้ำแคว” (The Bridge on the River Kwai ของ David Lean)เปนภาพยนตรที่ประสบ
ผลสําเร็จและสรางช่ือเสียงกับเสนทางรถไฟสายนี้ ใหเปนที่รูจักของคนท่ัวโลกและยังคงเปนที่จดจําจนถึงปจจุบัน 
นำเสนอประวัติความเปนมาและบทบาทของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี 
กรณีศึกษาทางรถไฟสายมรณะ โดยนำเสนอผานอินโฟกราฟฟก 

จากการทีน่ำเสนอผานอินโฟการฟฟก พบวา มีผลตอบรับคอนขางดีมาก เพราะคนท่ีเขามาศกึษาสามารถเขาใจงาย และ
ยังกลับไปสืบคนหาขอมูลเพ่ิมเติมได ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ยุพาวดี ฐานขันแกว ( 2555.บทคัดยอ) ไดทำการทำวิจัยเรื่อง การสราง
สื่ออินโฟกราฟกเรื่องจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย โดยมีวัตถุประสงค (1)เพื่อสรางสื่ออินโฟกราฟก เรื่องจริยธรรมในการใช
โซเชียลมีเดีย (2) ความพึงพอใจของผูชมที่มีตอสื่ออินโฟกราฟก เรื่องจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนนักเรียนในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 
ไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จำนวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา (1) ไดสื่ออินโฟกราฟก เรื่องจริยธรรมในการใชโซเชียล
มีเดีย ที่มีความยาว 3.00 นาทีโดย มีเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรมในการใชโซเชียลมีเดีย เพื่อไมใหเกิดปญหาตอตนเองหรือสังคม และ
อินโฟกราฟฟก สามารถเปนสื่อที่ทำงายเขาถึงทุกคนไดงานกวาไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ เพราะอินโฟกราฟฟก  จะใชแผนภาพ
สวยๆ สามารถดึงดูดผูชมใหมีความสนใจยิ่งขึ้น ทำใหคนท่ัวๆไปสามารถเขาถึง เขาใจ ขอมูลปริมาณมากๆ ดวยแผนภาพเพียงภาพ
เดียว เปนสื่อที่สรางสรรค จัดทำงายประหยัดเวลา ยังทันสมัย และสวยงามที่เราสามารถกำหนดเองไดและที่สำคัญจะทำใหเปนท่ี
ตองตาตองใจในการอาน  

กิตติกรรมประกาศ 
ในงานวิจัยเรื่อง ความสำคัญของทางรถไฟสายมรณะที่มีตอจังหวัดกาญจนบุรี โดยเสนอผานอินโฟกราฟฟก   ฉบับนนี้

สำเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณดวย ความกรุณาอยางย่ิงจาก   ผศ. ดร. ปรารถนา   แซอึ้ง   ท่ีไดสละเวลาอันมีคาแกคณะผูวิจัย เพื่อให
คำ ปรึกษาและแนะนำ ตลอดจน ตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนงานวิจัยฉบับ นี้สำเร็จ
สมบูรณลุลวงไดดวยดีคณะผูวิจัยจิยัขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไวณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณกลุมประชากรที่ไดใหสัมภาษณในการเก็บขอมูล  ไดแก แมคาขายของบริเวณสะพานขามแมน้ำแคว ตลอดจน
เจาหนาจำหนายตั๋วรถไฟ ที่ปายหยุดรถสะพานขามแมน้ำแคว ตลอดจนนักทองเที่ยว ที่ใหความ รวมมือเปนอยางดียิ่ง ในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลในการทำงานวิจัย 

ขอขอบคุณ นายวราพงษ ทองจันทร นายวันวิสข เนียมปาน แฟนพันธุแท รถไฟไทย และ นางสาวกฤตวรรณ ประทุม สุด
ยอดแฟนพันธุแท สงครามมหาเอเชียบูรพา ท่ีไดใหขอมูลของเสนทางรถไฟสายมรณะในการลงพ้ืนเก็บขอมูลในการงานวิจัยครั้งนี้ 
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เพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน: วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติล 
วรรณวิสาข ไชยโย 

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

wanwisacmu@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอเพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน  : วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติล 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาความหมายของชีวิต (011101) ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2563 จํานวน 23 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการต้ังประเด็นคําถามในเวบบอรดเกี่ยวกับเพื่อนในโลกออนไลนและใหนักศึกษา
อานงานแปลเรื่องมิตรภาพในทัศนะของอริสโตเติล หลังจากน้ันใหนักศึกษาอภิปรายในช้ันเรียน เพื่อวิเคราะหเพื่อนในโลกออนไลน
ในมุมมองจริยศาสตรของอริสโตเติล ผลการวิจัยพบวา นักศึกษารูจักตัวตนและเกิดความไววางใจเพ่ือนในโลกขางนอกมากกวา
เพื่อนในโลกออนไลน นอกจากน้ีตัวตนในโลกออนไลนเปนตัวตนที่ถูกสรางข้ึนแตตัวตนในโลกขางนอกเปนตัวตนที่แทจริง นักศึกษา
เห็นวาเพื่อนในโลกออนไลนเปนไปเพื่อผลประโยชนและความสําราญเทานั้นสอดคลองกับมิตรภาพเพื่อผลประโยชนและมิตรภาพ
เพื่อความสําราญในทัศนะของอริสโตเติล 

คําสําคัญ: มิตรภาพ, โลกออนไลน, อริสโตเติล 
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Friends in the social network of teenagers: Analyzed on Aristotle’s Ethics
Wanwisa Chaiyo 

Department of Philosophy and Religion, Faculty of Humanities, Chiang Mai University 

wanwisacmu@gmail.com 

Abstract  

The objective of this research was to study attitudes towards friends in social network: Analyzed on 

Aristotle’s view. The samples used in the research were 23 students enrolled in Meaning of Life (011101) 
Semester 2, Academic Year 2020. The research tool was to raise questions in web board on the online friend 

and students read Aristotle’s view of friendship translation. Afterward, students discuss in the class to analyze 

friends in social network in Aristotle’s view of ethics. The results of the research were as follows: students know 

who they are and trust their friends in the real world more than their social network friends. In addition, the 

social network self is the self-created but the real world self is the real self. Students saw that social network 

friends were for the benefit and pleasure. Corresponds to friendship for benefit and friendship for pleasure on 

Aristotle’s view. 

Keywords: friends, social network, Aristotle 

1. บทนํา
ปจจุบันสภาพสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันเน่ืองมาจากการ

รับวัฒนธรรมตะวันตกและความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหมีการนําเทคโนโลยีตางๆ จากตางประเทศเขา
มาใชในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งประดิษฐจากเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางสังคมอยางยิ่งยวด อินเตอรเน็ต ( Internet) เปนระบบการส่ือสารท่ีมีผูนิยมใชอยาง
แพรหลายและถูกนําไปใชเพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วตอทุกวงการและทุกกลุมวัย ไมวาจะเปนดานการตลาด ธุรกิจ การสื่อสาร 
การศึกษา เปนตน อยางไรก็ตาม แมวาอินเตอรเน็ตจะบังเกิดผลดีกับความเจริญกาวหนาของขาวสารขอมูลมากมายเพียงใด 
อินเตอรเน็ตยังสงผลกระทบตอสังคมดวยเชนกัน อนึ่งจากสถิติในปจจุบันนี้พบวา วัยรุนในประเทศไทยใชเวลาอยูกับสื่ออินเตอรเน็ต
มากขึ้น จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ชวงระยะเวลา 5 ป เปรียบเทียบระหวาง พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 
ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในสัดสวนท่ีเพิ่มข้ึน โดยเมื่อพิจารณาแยกตามกลุมอายุ 15 -24 ป มี
สัดสวนการใชอินเตอรเน็ตสูงสุดเพิ่มขึ้น จากรอยละ 51.9 เปนรอยละ 76.8 รองลงมาคือกลุมอายุ 6-14 ป เพิ่มข้ึนจากรอยละ 38.3 
เปนรอยละ 58.0 จึงเห็นไดวาการใชอินเตอรเน็ตมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางชัดเจน นอกจากนี้รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ตของคนไทยในป 2558 โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ EPDA พบวาผูใชงาน
อินเตอรเน็ตและโซเชียลมีเดียของคนไทยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมที่มีผูใชอินเตอรเน็ตผานอุปกรณเคลื่อนที่ 
อันดับ 1 ไดแก การใชบริการโซเชียลเน็ตเวิรก เชน เฟซบุค ซึง่มีผูใชประมาณ 35 ลานบัญชี รวมถึงอินสตาแกรม และไลน คิดเปน
สัดสวนสูงถึงรอยละ 82.7 อันดับ 2 คือ ใชในการสืบคนขอมูล คิดเปนรอยละ 56.6 และอันดับ 3 คือ การใชติดตามขาวสารใน
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รูปแบบหนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 52.2 (คณะอนุกรรมการสงเสริมการปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนในการใช
สื่อออนไลนและคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ, 2561, น. 1-2)  

ในปจจุบันทั่วโลกตางมีเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เกิดขึ้นมากมาย เชน Facebook, 

Myspace, Blackplanet, Windows Live Space Yahoo Geocities Hi5 และ Flickr เปนตน จากการใชงานไดโดยการอัพโหลด 
(Upload) ขอมูลคือการนําขอมูลจากเครื่องไปไวยังเครื่องเซิรฟเวอร การแบงปนรูปภาพและการแสดงความคิดเห็นผานเว็บบล็อก 
ตางก็กําลังเขาสูกระแสของสังคมรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนนี้สามารถขยายจํานวนจากการ
แนะนําตอๆ กันไปของกลุมเพื่อนๆ ออกไปเหมือนเครือขายใยแมงมุม (World Wild Web) โดยผูใชอินเตอรเน็ตสามารถสมัครเปน
สมาชิกเว็บไซตไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพียงใชอีเมลล ในการสมัครท่ีเว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลนก็สามารถเปน
สมาชิกและใชบริการของเว็บไซตดังกลาวไดทันที โดยผูใชสามารถแสดงตนเองบนโลกออนไลนไดโดยอาจใสขอมูลสวนตัว ใส
ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว อีกทั้งยังสามารถออกแบบตกแตงหนาเว็บไซตของตัวเอง และสามารถใหผูอื่นมาเขียนขอความ 
(Comment) ถึงตัวเองได เครือขายสังคมออนไลนมีทั้งกลุมที่ไมเปนทางการ  (Informal Group) องคกรทางสังคม (Social 

Organization) และโครงสรางทางสังคม (Social Structure) รวมทั้งลักษณะของความสัมพันธที่เกิดขึ้นดังกลาว สามารถนํามาใช
อธิบายพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลเหลานี้ สังคมเครือขายของบุคคลหนึ่งประกอบดวยความสัมพันธทางสังคมท้ังหมดท่ีบุคคลน้ันมี
อยูในสังคม นับตั้งแตความสัมพันธในครอบครัว ระหวางญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน เพื่อนบาน เปนตน ถาหากจะมองเครือขาย
สังคมใหเปนรูปธรรมขึ้นมา สังคมเครือขายก็เปรียบเสมือนรูปภาพของจุดตางๆ ที่มีเสนหลายๆ เสน โยงมาระหวางจุดตางๆ เปน
ตัวแทนของบุคคลอ่ืนๆ รอบๆ ขางที่บุคคลนั้นมีความสัมพันธดวย สวนเสนโยงหลายๆ เสนนั้น หมายถึงความสัมพันธทางสังคม
หลายๆ ความสัมพันธที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีตอกันและกัน 

พื้นฐานของความสัมพันธทางสังคมที่สําคัญคือการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ อยางไรก็ ตามการ
ติดตอสื่อสารอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะเรียกวา เปนเครือขายสังคมได จําเปนตองมีองคประกอบอยางอื่นดวย ไดแก การ
ปฏิสัมพันธ (Interaction) และการแลกเปล่ียนขาวสาร ขอมูล เครื่องใชไมสอย อาหาร การบริการ (Transaction) ระหวางบุคคล
หรือกลุมบุคคล ความสัมพันธทางสังคมระหวางกันและกันของบุคคลตางๆ ที่อยูในเครือขายสังคมนั้นเปนความสัมพันธในทุกๆ ดาน
ที่บุคคลท้ังหมดในเครือขายสังคมมีตอกันทั้งในดานของระบบเศรษฐกิจ การแตงงาน เครือญาติการเมือง สุขภาพอนามัย ฯลฯ สวน
พฤติกรรมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธทางสังคมข้ึน ไดแก การไปมาหาสูเยี่ยมเยียนกัน การปรึกษาหารือกัน การชวยเหลือกันและกัน 
เปนตน เครือขายสังคมของบุคคลหน่ึงๆ จึงเปรียบเสมือนส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ในเครือขายสังคม ซึ่ง
สามารถมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูอื่นดวยเชนกัน 

วัยรุนเปนวัยแหงการเปล่ียนแปลงที่สําคัญท่ีสุดชวงหนึ่งของชีวิต ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม เปนวัย
ที่เริ่มสนใจคนหาตัวตน โดยชอบทดลองในรูปแบบตางๆ มีการเปล่ียนแปลงแนวคิด ทัศนคติ ความสนใจ มีการคนหาและเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ เพื่อปรับใหเขากับความสามารถของตน ในปจจุบันจะพบวา วัยรุนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกหลากหลายดาน รวมถึงพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม สื่ออินเตอรเน็ตเปนสื่อชนิดหนึ่งท่ีใชเปนชองทางในการเขาไปแชทเพื่อหาเพ่ือนคุยและแสดงออก
ถึงความเปนตัวตนของตนเอง เพราะวาสื่ออินเตอรเน็ตสามารถเชื่อมโยงมิติแหงจินตนาการ ความคิดฝนและความเปนอิสระในการ
กระทําอยางเสรีของวัยรุนไทย การขยายตัวของเว็บไซตประเภท “สื่อเครือขายสังคม” (Social network) ทําใหการติดตอระหวาง
บุคคลตอบุคคลขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว เว็บไซตประเภทนี้กลายเปนแนวทางหลักในการใชประโยชนจากอินเตอรเน็ต ลักษณะ
สําคัญของเว็บไซตแบบน้ีคือ การที่คนหนึ่งสามารถสรางความเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ที่เรียกวา “เพื่อน” แลวคนนั้นก็ทราบขาวสาร
ตางๆ ที่ “เพื่อน” ตนเองนําขึ้นบนเว็บไซต โดยขาวสารดังกลาวอาจจะเปนขอความ ลิ้งกไปยังเว็บไซตอื่น รูปภาพหรือคลิปวิดีโอก็ได 
ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดเปน “กลุมสังคม” อาจเรียกไดวาเปนสังคมเสมือนจริง (Virtual Community) ขึ้น โดยแตละคนในกลุมจะ
รับรูวาสมาชิกคนอื่นๆ ทําอะไรกันบาง กลุมดังกลาวนี้อาจมีขนาดต้ังแตไมกี่คน จนเปนกลุมขนาดใหญสมาชิกเปนลานๆ คนขึ้นไปก็
ได (โสรัจจ หงศลดารมภ, 2559, น. 167)  อยางไรก็ตาม การใชสื่ออินเตอรเน็ต โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนในลักษณะเสพติดจน
เกินความพอดีสงผลกระทบตอการเรียนของวัยรุนไมมากก็นอย การใชสื่อสังคมออนไลนมากเกินไปนําไปสูวัยรุนไมสนใจเรียน
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หนังสือ บางคนใชโทรศัพทมือถือเลนและเมื่อนานๆ เขาก็เรียนไมรูเรื่องถือวามีผลตอการเรียนโดยตรง  ที่สําคัญยังสงผลตอ
กระบวนการเรียนรูทางสังคมของวัยรุนเพราะเมื่อวัยรุนใชสื่อสังคมออนไลนทําใหไมสนใจคนรอบขาง ขาดมนุษยสัมพันธ เพราะ
วัยรุนจะจมอยูกับโลกเสมือนจริงในส่ือสังคมออนไลนแทนท่ีจะสนทนากับบุคคลที่อยูตรงหนา นอกจากนี้ยังอาจนําไปสูการลอลวง
ตอชีวิตและทรัพยสินไดอีกดวย 

อริสโตเติล (Aristotle, 384-322 B.C.) เปนนักปรัชญากรีกไดเสนอทัศนะดานจริยศาสตรไววา จุดหมายปลายทางของ
มนุษยอยูที่ความสุข (Eudaimonia) คําวา Eudaimonia ตามรากศัพท Eu แปลวา Well สวน Daimon คือ Divine Being ซึ่ง
หมายถึงรูปแบบชีวิตที่เทพปรารถนา (Terence Irwin and Gail Fine, 1995, p. 587) อริสโตเติลไดตั้งสมมุติฐานวา การใชชีวิตที่ดี
และทําดีทําใหเปนสุข ผูที่มีความสุขคือผูที่บรรลุเปาหมายอยางสมบูรณและเปนเหตุเปนผล ความสุขไมไดหมายถึงความรื่นรมย 
(Pleasure) แตคือการใชชีวิตที่สอดคลองกับความเปนเลิศ (Arete) ที่เกิดจากการใชปญญา อริสโตเติลอธิบายวา ความเปนเลิศเปน
คุณลักษณะ (State) เปนการกระทําที่ไมใชเกิดจากอารมณความรูสึก (Feelings) แตทําดวยเหตุผล “คุณธรรมหรืออีกนัยหนึ่งความ
เปนเลิศนัน้จะขึ้นอยูกับการตัดสินใจที่ชัดเจน การควบคุมตนเอง ความสมดุลของความปรารถนา ศิลปะแหงวิธีการนั้นมิใชสมบัติของ
คนสามัญหรือพรสรรคแหงความตั้งใจอันบริสุทธิ์ แตเปนความสําเร็จของประสบการณมนุษยที่ไดพัฒนาอยางเต็มท่ี” (วิลล ดูแรนท, 
1926/2535, น. 66-67)  

ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มคีวามสุข คนที่มีความสุขคือคนดีมีคุณธรรมและดําเนินชีวิตตามหลักเหตุผล  คนดีคือคนที่แสวงหา
ความรูและฝกปฏิบัติทําความดีจนเปนนิสัย อริสโตเติลเห็นวา เรายอมตองรูกอนวาความดีคืออะไร และเริ่มจากการทําดีตอตัวเรา
กอน ที่จะสรางนิสัยการทําดี ซึ่งการกระทําหลายๆ การกระทําเมื่อประกอบกันขึ้นยอมเปนชีวิตที่ดี และคนดีไมใชทําความดีเพียงชั่ว
ครั้งชั่วคราว แตคนจะดีไดนั้นก็ตอเมื่อไดกระทําในส่ิงท่ีดีจนกลายเปนนิสัยและเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ (States of Character) 
ของคนๆ นั้น  อริสโตเติลใหความสําคัญกับการศึกษาตั้งแตวัยเด็กเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะคนที่มีนิสัยดีก็มาจากการทําดีซ้ําๆ กัน
นานๆ จนกลายเปนนิสัย สวนคนท่ีเลวก็มาจากคนที่ทําสิ่งเลวซ้ําๆ กันหลายครั้งจนกลายเปนนิสัย ซึ่งบุคลิกลักษณะของเรามิไดเกิด
จากธรรมชาติ แตตองเกิดจากการฝกฝนจากการกระทําจนกลายเปนนิสัยและเปนสวนหนึ่งของตัวเราและยากท่ีจะเปล่ียนแปลงเปน
อยางอื่นได  

อริสโตเติลแบงคุณธรรมออกสองประเภทคือ 

1) คุณธรรมดานพุทธิปญญา (Intellectual Virtues) หมายถึงความสามารถในการใชเหตุผลเพื่อแสวงหาความรู
เกี่ยวกับสิ่งสากลและเพื่อการคํานวณในวิชาคณิตศาสตร ความสามารถในการคิดคนหาความจริงเชนนี้เกิดจากการศึกษาเลาเรียนซึ่ง
อาศัยปญญาภาคทฤษฎี (Theoretical Wisdom) 

2) คุณธรรมดานศีลธรรม (Moral Virtues) หมายถึงความสามารถการเลือกทําความดีซึ่งเกิดจากการฝกหัด
ปฏิบัติจนเปนนิสัย เมื่ออริสโตเติลกลาววา “คุณธรรมเปนผลมาจากนิสัย” นั้น ทานหมายถึงคุณธรรมดานศีลธรรมที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถประพฤติดีปฏิบัติชอบทั่วไปในชีวิตจริง “ความดีของมนุษยคือการกระทําของวิญญาณในวิถีทางที่จะนําไปสูความเปน
เลิศในชีวิตที่สมบูรณ ทั้งนี้มิใชนกนางแอนหรือวันที่มีอากาศแจมใส วันหนึ่งที่ทําใหเกิดฤดูใบไมผลิ ฉะนั้น จึงมิใชวันหนึ่งหรือ
ระยะเวลาชวงหนึ่งที่สามารถจะทําใหชีวิตของมนุษยเปนสุข” (วิลล ดูแรนท, 1926/2535, น. 67) 

จากที่กลาวมาแลววาการทําความดีเกิดจากการฝกหัดปฏิบัติจนกลายเปนนิสัย อริสโตเติลนิยามความหมายของคุณธรรม
ดานศีลธรรมวา “คุณธรรมคือลักษณะนิสัยในการเลือกทางสายกลาง” หมายความวา คุณธรรมดานศีลธรรมเปนคุณลักษณะที่เกิด
จากการฝกปฏิบัติจนกลายเปนนิสัยในการเลือกทางสายกลาง (Mean) ระหวางความเกิน (Excess) และความขาด (Deficiency) 
ตัวอยางเชน ความกลาหาญ เปนทางสายกลางระหวางความบาบ่ินกับความขลาดกลัว ความโอบออมอารีเปนทางสายกลางระหวาง
ความสุรุยสุรายกับความตระหนี่ การพูดความจริงเปนทางสายกลางระหวางการคุยโวกับแกลงถอมตน เปนตน ไมมีทางสายกลางท่ี
แนนอนตายตัวที่ใชไดกับทุกคน แตทางสายกลางถกูกําหนดโดยสภาพแวดลอมและบุคคลที่เกี่ยวของเปนกรณีไป ซึ่งตองเปนไปตาม
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หลักเหตุผล ไมใชอารมณความรูสึก  ทางสายกลางจึงมีลักษณะสัมพัทธกับเรา ซึ่งจะขึ้นอยูกับการพิจารณาดวยเหตุผล อันเปน
หลักเกณฑที่คนที่มีความรูเชิงปฏิบัติจะเห็นชอบ 

 “มิตรภาพ (Friendship)” เปนคุณธรรมสําคญัอยางหนึ่งในการมีชีวิตที่ดี มิตรภาพในจริยศาสตรของอริสโตเติลมี
ความหมายมากกวาความสัมพันธฉันเพื่อนซึ่งแปลมาจากคําวา Friendship ในภาษาอังกฤษ อริสโตเติลใชคําวา Philia ซึ่งกินความ
ถึงมิตรภาพ ความรัก และความชอบ ฉะนั้น มิตรภาพในที่นี้ไมใชแคการคบกันเปนเพื่อนอยางฉาบฉวย แตยังเกี่ยวของกับความรักใน
กันและกันอยางลึกซึ้ง ตางฝายตางมีความปรารถนาดีตอกัน ซึ่งชีวิตที่ดีตองเริ่มจากมิตรภาพที่ดีตอตนเองกอนและนําไปสูมิตรภาพที่
ดีกับเพื่อนมนุษยคนอื่นๆ  

อริสโตเติลแบงมิตรภาพออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 
1) มิตรภาพเพื่อผลประโยชน หมายถึงความสัมพันธของคนที่รักกันเพราะมีผลประโยชนที่ไดจากกันและกัน

พวกเขารักกันเพราะสิ่งของภายนอก ไมไดรักตัวบุคคล มิตรภาพชนิดนี้มักพบในบรรดาผูใหญหรือคนสูงวัย มิตรภาพเพื่อ
ผลประโยชนจะอยูไมนาน เมื่อหมดผลประโยชนรวมกัน คนก็เลิกคบกัน 

2) มิตรภาพเพื่อความสําราญ หมายถึงความสัมพันธของคนที่รักกันที่รูปรางหนาตางดงาม แตละฝายเปนที่
เพลิดเพลินเจริญใจของกันและกัน ความสัมพันธขึ้นอยูกับอารมณแหงความรักที่มักพบในบรรดาคนหนุมสาว ในความสัมพันธชนิดนี้
ฝายหนึ่งใหความรักเพราะอีกฝายหนึ่งนารัก คนที่ไดรับความรักก็มีความเพลิดเพลินใจ เมื่อไดรับความเอาใจใสจากคนรัก แตความ
รักท่ีอิงอาศัยความสวยงามภายนอกน้ีเกิดข้ึนงายและดับไปงายเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะเมื่อความสวยงามจืดจางไป ความรักก็ลด
นอยลงและหมดไปในที่สุด 

3) มิตรภาพเพื่อความดี หมายถึงความสัมพันธของคนที่เปนคนดีมีคุณธรรมคลายกัน ตางฝายตางประทับใจใน
ลักษณะนิสัยดีงามและสติปญญาของกันและกัน มิตรภาพชนิดนี้เกิดขึ้นยากเพราะตองอาศัยเวลาสรางความคุนเคยเพื่อเรียนรู
ลักษณะนิสัยที่ดีงามของแตละฝาย เฉพาะคนดีกับคนดีเทานั้นที่คบกันแบบน้ี พวกเขาไมไดคบกันท่ีผลประโยชนหรือความสําราญก็
จริง แตบางครั้งมิตรภาพชนิดนี้ก็ใหผลประโยชนและสรางความเพลิดเพลินใจในการสนทนาและการทํากิจกรรมรวมกันไปดวย 
มิตรภาพเพื่อความดีเกิดจากความรักที่มีตอลักษณะนิสัยซึ่งเปนตัวคนคนน้ันเอง โดยไมอิงอาศัยผลประโยชนหรือความงดงามผิวเผิน 
เนื่องจากลักษณะนิสัยเปนสิ่งที่อยูไดนาน มิตรภาพชนิดนี้จึงอยูไดนานและเปนมิตรภาพที่ดีที่สุด (พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร ธมม
จิตโต), 2532, น. 237-238) 

ในสายตาของอริสโตเติล ทานเห็นวามิตรภาพมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตที่ดี เนื่องจากมิตรภาพเชื่อมโยงกับความดี 
มิตรภาพที่แทจริงที่สุดยอมเกี่ยวกับความดี (The good) หรือระหวางคนดี เพราะมนุษยยอมตองการแตสิ่งที่ดี ไมมีใครตองการอะไร
ก็ตามที่ไมดี แมวาในมิตรภาพจะมีความรักซึ่งเปนอารมณความรูสึก แตมิตรภาพคือ ความสัมพันธระหวางคนสองคนซึ่งตางฝายตาง
ก็ตองเลือกวาตองการเปนเพื่อนกับใครในรูปแบบใด การเลือก (Choice) ขึ้นอยูกับสภาพบุคลิกลักษณะของแตละบุคคล  อริสโตเติล
กลาววา “คนที่มีความสุขสูงสุดไมตองการเพื่อนเพื่อประโยชน แตตองการเพื่อนที่ดี” (เพ่ือนที่ดีในความหมายของมิตรภาพเพื่อความ
ดี) ซึ่งคนที่มีความสุขสูงสุดหมายถึงคนที่มีชีวิตที่ดี (Eudaimonia) เปนชีวิตที่ดําเนินไปเพื่อกิจกรรมทางปญญา   

จากที่ไดกลาวมาแลวนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาทัศนคติที่มีตอความเปนเพ่ือนในโลกออนไลนของวัยรุน : 

วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติล โดยประเด็นที่ตองการศึกษาคือ คุณสมบัติของความเปนเพื่อนหรือมิตรภาพในโลกออนไลนกับ
โลกขางนอกมีความแตกตางกันหรือไมและการแสดงออกตัวตนในโลกออนไลนกับโลกความเปนจริงมีความแตกตางกันหรือไม 
อยางไร หลังจากนั้นนําขอมูลท่ีไดรับมาวิเคราะหตามทฤษฎีจริยศาสตรของอริสโตเติล ทั้งนี้เพื่อใหวัยรุนไดตระหนักถึงการ
แสดงออกถึงตัวตนและการคบเพื่อนในโลกออนไลน อันนําไปสูความเขาใจมิตรภาพในโลกออนไลนไดดียิ่งขึ้นและทําใหเกิดการ
ตระหนักรูเทาทันถึงภัยที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2220 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีตอความเปนเพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุนในมุมมองจริยศาสตรของอริสโตเติล

3. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คอื นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมที่สนใจลงทะเบียนเรียนวิชา

ความหมายของชีวิต (011101) ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 23 คน การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือการตั้งประเด็นคําถามในเวบบอรดเกี่ยวกับเพื่อนในโลกออนไลนและใหนักศึกษาอานงานแปลเรื่อง
มิตรภาพในทัศนะของอริสโตเติล หลังจากน้ันใหนักศึกษาอภิปรายในช้ันเรียน เพื่อวิเคราะหเพื่อนในโลกออนไลนในมุมมองจริย
ศาสตรของอริสโตเติล  

ประเด็นคําถามที่ใชในการอภิปรายในชั้นเรียน ไดแก 
1. นักศึกษาคิดวา คุณสมบัติของความเปนเพื่อนหรือมิตรภาพในโลกออนไลนกับโลกขางนอกเหมือนหรือแตกตางกัน

หรือไม
2. นักศึกษาคิดวา นักศึกษาในตัวตนที่แทจริง (Authenticity) แตกตางจากนักศึกษาในโลกออนไลนหรือไม
3. จากการอานบทความวิชาการเรื่องมิตรภาพในทัศนะของอริสโตเติล ใหนักศึกษาวิเคราะหวา เพื่อนขางนอกกับเพื่อน

ในโลกออนไลนเขาขายมิตรภาพตามทัศนะของอริสโตเติลประเภทใด

การเก็บรวบรวมขอมูลเปนระยะเวลา 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่ 1 มอบหมายงานแปลเรื่องมิตรภาพในทัศนะของอริสโตเติลให
นักศึกษาอานมาลวงหนาและนํามาพูดคุยกันในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดเขาใจแนวคิดเรื่องมิตรภาพของอริสโตเติล สวนครั้งท่ี 2 และครั้ง
ที่ 3 อภิปรายในชั้นเรียนประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนในโลกออนไลนและวิเคราะหมุมมองทางจริยศาสตรของอริสโตเติล เพื่อนําไปสูการ
ตระหนักถึงปฏิสัมพันธที่มีตอเพื่อนในโลกออนไลนและเขาใจแนวคิดทางจริยศาสตรของอริสโตเติลไดดียิ่งขึ้น 

4. สรุปผลการวิจัย
จากการอภิปรายในชั้นเรียนเก่ียวกับประเด็นเพ่ือนในโลกออนไลนในมุมมองจริยศาสตรของอริสโตเติลพบวา นักศึกษาทั้งหมด

ใหความสนใจรวมอภิปรายในชั้นเรียนเปนอยางดีเน่ืองจากเปนประเด็นปญหาใกลตัวและนักศึกษาไดพบเจอมากับตัวเองทําให
นักศึกษาครุนคิดและพยายามยกตัวอยางเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้นเรียน  จากการวิจัยพบวานักศึกษาตอบ
ประเด็นคําถามในเวบบอรดและการอภิปรายในช้ันเรียนมีความสอดคลองกัน โดยการอภิปรายในช้ันเรียนทําใหนักศึกษาได
แลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเพื่อนรวมชั้นเรียนและยกตัวอยางเหตุการณที่พบเจอมากับตัวเองทําใหเขาใจมิตรภาพในโลกออนไลน
ไดดียิ่งขึ้น จากการวิจัยทัศนคติที่มีตอความเปนเพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุนพบวา 

4.1 คุณสมบัติของความเปนเพื่อนหรือมิตรภาพในโลกออนไลนกับโลกขางนอก 
นักศึกษาสวนใหญเห็นวาความเปนเพื่อนหรือมิตรภาพในโลกออนไลนกับโลกขางนอกมีความแตกตางกัน โดย 

นักศึกษาสามารถไววางเพื่อนในโลกขางนอกไดมากกวาเพื่อนในโลกออนไลน เนื่องจากเรารูจักตัวตนของเพื่อนในโลกขางนอกแตเรา
ไมสามารถรูจักตัวตนท่ีแทจริงของเพ่ือนในโลกออนไลน ดังท่ีนักศึกษาไดกลาววา “เพื่อนในโลกออนไลนกับเพ่ือนในโลกขางนอก
แตกตางกัน เพราะเพ่ือนในโลกออนไลนเราเห็นหนา แตไมรูนิสัยใจคอของคนนั้น แตถาเปนเพื่อนขางนอก เราสามารถรูซึ่งกันและ
กันทําใหเราเกิดความไววางใจได”  

นักศึกษาเห็นวาเพื่อนในโลกออนไลนคบกันที่ผลประโยชนหรือความสําราญ เชน การขายสินคา หรือคบกันที่รูปราง
หนาตาดี เปนตน ทั้งนี้เปนไปเพื่อความผลประโยชนหรือเกิดความอภิรมณแกกัน แตถาเม่ือไหรที่หมดผลประโยชนตอกันหรือไมให
ความอภิรมยแกกันแลวก็สามารถยุติมิตรภาพไดอยางงายดาย ดังที่นักศึกษาไดกลาววา “มิตรภาพในโลกออนไลนเปนมิตรภาพท่ีคบ
กันแบบผิวเผิน ไมไดคบกันเชิงลึก...นอกจากน้ีมิตรภาพในโลกออนไลนบางครั้งมาในรูปแบบของการหาผลประโยชน เชน การขาย
คอรสลดน้ําหนัก การขายผลิตภัณฑ เปนตน ซึ่งไดสรางความกระอักกระอวนใจใหแกตัวนักศึกษา ในขณะที่มิตรภาพในโลกขางนอก
มีความลึกซึ้งตอกันมากกวากลาวคือมีความเปนหวงเปนใย มีความสนิทสนมระหวางกัน.... ”  อยางไรก็ตาม มีนักศึกษาเพียงสวน
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นอยที่เห็นวาคุณสมบัติของความเปนเพื่อนในโลกออนไลนกับโลกขางนอกไมไดแตกตางกัน เนื่องจากเพื่อนในโลกออนไลนคบเพื่อ
ประโยชนหรือความสําราญ ขณะที่เพื่อนในโลกขางนอกก็เปนเชนเดียวกัน นักศึกษาไดกลาววา “เราเปนมิตรกับคนน้ีเพียงเพราะวา
เราไดประโยชนจากคนๆ นี้ ประโยชนดังกลาวอาจหมายถึงความสุข ความสนุกสนาน ทรัพยสิน หรือแมกระทั่งความปรารถนา”   

4.2 ตัวตนในโลกออนไลนกับตัวตนในโลกที่แทจริง 
นักศึกษาเห็นวาตัวตนในโลกออนไลนกับตัวตนในโลกแทจริงมีความแตกตางกัน นักศึกษาไดกลาววา “ผูคนสวน 

ใหญมักจะมีตัวตนแทจริงแตกตางจากตัวตนในโลกออนไลน อาจเปนเพียงเพราะวาในโลกออนไลนสามารถแสดงความรูสึกได
มากกวา โดยไมมีใครรูตัวตนของเรา ดังเชนกระผมเอง ตัวตนในโลกออนไลนสามารถสรางออกมาไดงาย ไมวาจะเปนท้ังในดาน
ความคิดเห็นและรูปภาพที่สามารถบงบอกบุคลิกไดคราวๆ ในตัวผมเองอาจจะดูเหมือนเปนคนเงียบและคอนขางหยิ่ง แตในความ
เปนจริงแลวกลับเปนคนที่พูดมากและอัธยาศรัยดี” หรือนักศึกษากลาววา “เปนคนละแบบ ในโลกออนไลนเราจะวางตัวยังไงก็ไดไม
มีใครรูจักนิสัยที่แทจริงของเรา จะทําตัวใหดีหรือรายอยูที่การสรางภาพลักษณทั้งน้ัน แตถาเปนโลกท่ีแทจริงแลว เราไมสามารถทํา
ได”  
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยพบวา ทัศนคติวาดวยความเปนเพื่อนในโลกออนไลนของวัยรุน : วิเคราะหจริยศาสตรของอริสโตเติลพบวา  
นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเพื่อนในโลกออนไลนและเพื่อนในโลกขางนอกตางก็คบกันเพื่อผลประโยชนและความสําราญท้ังสิ้น เชน 
เพื่อนขายสินคาออนไลน หรือเพื่อนคุยแกเหงา เปนตน นักศึกษากลาววา “เพื่อนในโลกออนไลนเขาขายมิตรภาพเพื่อผลประโยชน
และความสําราญเพียงแคสองอยาง เพื่อนออนไลนสามารถใหความสนุกและผลประโยชนไดแตไมสามารถใหความเชื่อใจโดยไมมี
อะไรกันได เพราะในโลกออนไลนไมสามารถรับรูขอมูลของเพ่ือนทุกอยางได บางอยางจะเปนส่ิงที่ไมแสดงออกมาได โดยจะมี
กําแพงของขอมูลที่เปนสวนตัวที่อีกฝายไมสามารถรับรูไดเราจึงตองคอยระวังสถานะท่ีคนอื่นเขาหาเราหรือขอมูลสําคัญ มันเปน
พื้นที่ที่การแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกับคนอ่ืนโดยท่ีเราไมตองใสใจในชีวิตจริงได เพื่อนในโลกออนไลนจึงเปนเพ่ือนที่มีความ
เหมือนกันในบางส่ิงก็สามารถอยูดวยกันไดเลย แตเพื่อนในชีวิตจริงท่ีสามารถมีเพื่อความสนุกและผลประโยชนได และสามารถเชื่อ
ใจกันโดยไมมีอะไรมาก้ันไดจะเปนมิตรภาพเพื่อความดี เพราะหากมีเรื่องอะไรก็สามารถชวยเหลือกันได เราสามารถมอบสิ่งดีๆ ให
เพื่อนไดและสามารถไดรับมาจากเพื่อน เราสามารถเลือกคบคนที่เราไวใจไดและสามารถตอบแทนสิ่งดีๆ ใหกันได”   ทั้งนี้สอดคลอง
กับมิตรภาพเพื่อผลประโยชนและมิตรภาพเพื่อความสําราญของอริสโตเติลกลาวคือ การคบเพื่อนเปนไปเพ่ือผลประโยชนและความ
สําราญ เม่ือหมดผลประโยชนหรือความสําราญก็เลิกคบกันไปหรือยุติความเปนเพ่ือนตอกัน 

มีนักศึกษาสวนนอยที่เห็นวาเพื่อนในโลกออนไลนสามารถพัฒนาเปนมิตรภาพเพ่ือความดีของอริสโตเติลได หากไดรูจัก
ตัวตนที่แทจริงและเกิดความไววางใจกัน อยางไรก็ตาม มิตรภาพเพ่ือความดีเปนประเภทที่หากยากทั้งในโลกออนไลนและโลกขาง
นอกแตโลกขางนอกมีความเปนไปไดมากกวา ดังที่นักศึกษาไดกลาววา “เพื่อนขางนอกเขาขายท้ังสามแบบ ขึ้นอยูกับรูปแบบ
ความสัมพันธของแตละบุคคล เพื่อนออนไลนมีโอกาสเปนเพื่อนประภทเพ่ือความสําราญและผลประโยชนไดมากกวา เนื่องจากอาจ
เนนการสนทนาในเรื่องที่สนใจรวมกันและเติมเต็มกันและกัน แตยังขาดปจจัยคือความใกลชิดและการไดรูจักตัวตนในหลายๆ มิติ 
แตถาหากเพื่อนในโลกออนไลนสามารถทําใหเกิดความไววางใจกันก็สามารถพัฒนามาเปนมิตรภาพเพื่อความดีได” 

ในการพิจารณาประเด็นทางจริยศาสตรที่เกี่ยวกับโลกออนไลนเรื่องคุณภาพของเพื่อนเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่ งที่มี
การถกเถียงกันคอนขางมาก เพื่อนออนไลนมีคุณภาพนอยกวาเพื่อนขางนอก นักวิชาการบางคนเชน เชอรลีย เทอรเคิล (Shirley 

Turkle) เสนอวา โลกออนไลนทําใหเกิดสถานการณที่เรียกวา “Alone Together” หรือ “อยูคนเดียวรวมกัน” คือแตละคนมาอยู
ใกลๆ กัน เสมือนวาจะมีการติดตอสัมพันธกันทางสังคม แตกลายเปนวาแตละคนมาอยูใกลๆ กันโดยไมไดมีการติดตออะไรกัน ตาง
คนมีโลกของตนเองผานทางโทรศัพทของแตละคน 

สถานการณเชนนี้เทอรเคิลวิเคราะหวา เปนขอเสียของสังคมออนไลนเน่ืองจากปฏิสัมพันธตามธรรมชาติที่คนเราควรมีได
สูญหายไป ในกรณีของการเปนเพื่อนก็ยอมมีความแตกตางกันระหวางเพื่อนในโลกขางนอกท่ีเห็นตัวจริงกัน ทํากิจกรรมตางๆ 
รวมกันได กับเพื่อนออนไลนที่มีตัวตนอยูเพียงขอมูลบนจอคอมพิวเตอรเทานั้น อยางไรก็ตาม ทัศนะของเทอรเคิลก็มีผูโตแยงวา การ
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มีเพื่อนในโลกออนไลนก็ยังดีกวาไมมีเพื่อนเลย จอหนนี่ โซราเคอร (Johnny Soraker) เขียนบทความวิจัยเสนอเหตุผลวา ในกรณี
ของคนที่ยังไมมีเพื่อนในโลกภายนอก การมีเพื่อนในโลกออนไลนก็ยังดีกวาไมมีเพื่อนเลย และยังกลาวอีกวา สําหรับบางคน การมี
เพื่อนออนไลนก็อาจจะดีกวามีเพื่อนในโลกภายนอกก็ได (โสรัจจ หงศลดารมภ, 2558, น. 168)   
6. ขอเสนอแนะ

ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี
6.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนของวัยรุน
6.2 ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนกับปจจัยสวนบุคคล
6.3 ควรศึกษาตัวแปรในลักษณะที่เปนเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดองคความรูที่เปนประโยชนและกอใหเกิดการตอยอด

งานวิจัยอื่นๆ ตอไป 
7. เอกสารอางอิง
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อิทธิพลแนวคิดยุคหลังสมัยใหม ที่สงผลตอการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศไทย 

ในชวง คริสตศตวรรษท่ี 20 

พงษธร เครือฟา1  และ สุรพงษ ประเสริฐศักดิ์2  
1สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*attie.familiaridea@gmail.com

บทคัดยอ 
การออกแบบในชวงยุคหลังสมัยใหม (Postmodernism) มีวิธีการคิดการปฏิเสธชุดความคิดในรูปแบบดั่งเดิม แสดงออก

ดวยการตอตาน ตอแนวคิดแบบเกากอนที่ยึดมั่นในความเชื่อในขนบธรรมเนียมรูปแบบเกา ดังนั้นการปฏิวัติแนวตามแนวความคิดน้ี
สงผลตอการสรางทัศนคติใหมนําไปใชในเสรีภาพทางความคิดของคนหนุมสาวรุนใหมที่ตองการแสวงหาเสรีภาพซึ่งเปน
กลุมเปาหมายในชวง คริสตศตวรรษท่ี 20 ผานศิลปนวงดนตรีในประเทศไทย จากการใชรูปแบบ (Style) การออกแบบเรขศิลปบน
สื่อสิ่งพิมพตางๆรวมไปถึงปกอัลบั้ม ในที่นี้มีความตองการนําเสนอการวอเคราะหการเกิดรูปแบบการพัฒนาการใชองคประกอบ
ศิลป ภาพประกอบสื่อสาร การสรางรูปทรง การเลือกใชภาพถาย การใชสีสัน การใชตัวอักษร การจัดองคประกอบศิลป การปรับ
ฟลเตอรของโปรแกรมออกแบบ มานําเสนอวิเคราะหทําใหไดทราบขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเรขศิลปของวงดนตรี  ผล
ปรากฏที่นาสนใจคือ ในแตละวงน้ันไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกแบบเรขศิลปใหมีความสอดคลองกับแนวเพลง หรือช่ือเพลงใดๆ
เลยไดเชนกัน แตยังคงสามารถสื่อสารอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดเดียวกันออกมาได จนเกิดเปนแรงผลักดัน เปนจุดแรกเร่ิมทํา
ใหเกิดแนวทางการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีในรูปแบบดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน 

คําสําคญั: ยุคหลังสมัยใหม, การออกแบบเรขศิลป, วงดนตรีประเทศไทย, คริสตศตวรรษที่ 20 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2224 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Postmodernism Affecting To The Graphic Design Of The 

Thai Music Band During The 20th Century  
Phongsathorn Khrueafa 1, and Surapong Prasertsak2 

Visual Communication Design, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom 
Rajabhat University 

*attie.familiaridea@gmail.com

Abstract 

Postmodernism design is a way of thinking and rejecting a set of ideas in traditional ways, showing 

opposition to previous concepts adhering to the old traditions. This revolutionary concept, therefore, has 

resulted in the creation of new attitudes towards freedom of mind among young people seeking freedom 

and being the target group during the 20th century, through band artists in Thailand using styles and graphic 

designs in various publications, including album covers. In order to know more about the graphic design of 

the band, an analysis of the formation of style development based on the use of artistic elements, 

communication illustration, shaping, photos selection, colors, letters, art composition, and filter adjustment of 

the design program were carried out. The interesting findings revealed that, in each band, there is no need to 

design a graphic art to be consistent with the music style or the name of any song, but it can still be 

communicated based on the same concept that becomes a driving force and the first point that has resulted 

in a graphic design guideline for the band of postmodernism until now. 

Keywords: Postmodernism, graphic design, Thai bands, the 20th century 
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1. บทนํา
การออกแบบเรขศิลปของวงดนตรีในประเทศน้ันมีความนาสนใจแตกตางกันในแตละชวงเวลาการออกแบบปกของวง

ดนตรีสมัยใหมในประเทศไทยนั้นมักจะเปนการออกแบบเพ่ือแสดงถึงตัวตนเอกลักษณของแนวดนตรีของวงในแบบฉบับของตนเอง
หรือในบางคร้ังศิลปนเองนิยมใชแนวคิดของการออกแบบเรขศิลปนํามาปรับประยุกตใชใหเกิดการออกแบบเชิงทดลองตามหาแนว
ทางการออกแบบตามยุคสมัยของการเปดกวางของสังคมในชวงเวลาน้ัน หากกลาวถึงในชวงเวลาคริสตศตวรรษท่ี 20 ชวงเวลา
ระหวาง ค.ศ. 1901-2000 ( 1 มกราคม ค.ศ. 1901 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2000) ไดเกิดอุตสาหรรมการออกแบบเรขศิลปนั้นไดมี
การเติบโตอยางกวางขวางทั้งในดานโปรแกรมท่ีใชออกแบบกราฟกในคอมพิวเตอร การออกแบบเชิงทดลอง รูปแบบ(Style) ตาม
กระแสอิทธิพลของแนวเพลง ซึ่งโดยสําหรับบุคคลทั่วไปนั้นอาจจะไมแนชัดเก่ียวกับการรับรูถึงอิทธิพลเหลานี้มากนัก เพราะบุคคล
ทั่วไปมักสนใจแตการออกแบบปกและเพลงโปรดที่โดงดังของศิลปนเทาน้ัน แตหากลองกลับมามองดวยสายตาของนักออกแบบ ใน
ความเปนจริงนั้นแอบแฝงเรื่องราวท่ีนาสนใจไวมากมาย 

เนื่องจาก อุตสาหกรรมดนตรีสมัยใหมของประเทศไทยในชวงเวลาคริสตศตวรรษท่ี 20 นั้นมีการเติบโตเปนอยางมาก 
ดนตรีมีหลากหลายแนวมากขึ้น ไมไดมีเพียงดนตรีรอค(Rock), ดนตรีปอบ (Pop) เทานั้น แตไดเกิดการแตกแขนงเกิดแนวดนตรี
ทางเลือกอยางเชน แนวดนตรีที่ตองการแสวงหาแนวทางแปลกใหมอยาง ดนตรีออลเทอรนาทิฟร็อก (Alternative Rock), ดนตรี
ฮิปฮอป (Hip Hop), ดนตรีปอบ (Pop), ดนตรีปอบแจส (Pop-Jazz), ดนตรีปอบพั้ง (Pop-Punk)  ดนตรีดิสโก (Disco), ดนตรี
อินดี้ (Indy) เปนตน  

ในชวงหนึ่งของประเทศไทยกระแสของการออกแบบเรขศิลปเชิงทดลองเมื่อประมาณป พ.ศ. 2537 –2538 มีนัก
ออกแบบมากมายท่ีกาวตามการแหกกฏ-นอกกรอบ งานกราฟกดีไซนตามแนวทางหลังสมัยใหม (Postmodernist) จนอาจจะเรียก
ไดวาเปนยุคทองของการคนหาแนวทางเลือกใหม เนื่องจากวงการการออกแบบถูกเปดกวางมากข้ึนในสังคม จึงทําใหเกิดผลพวงตาง 
ๆ จากการออกแบบเชิงทดลองขึ้นมามากมาย ซึ่งปกติแลวคนทั่วไปอาจจะไมคอยไดสัมผัสหรือรับรูกับสิ่งที่เกิดขึ้น (ชาตรี บัวคลี่, 
2556: 138) 

แสดงใหเห็นวาแนวการออกแบบใหมๆมีผลกระทบตองานออกแบบเรขศิลป ปกวงดนตรี ที่ปฏิเสธกรอบของขนบในแบบ
เกา นําไปสูจดุจบของแนวคิดสมัยใหม (Modern) จะเห็นวาเรื่องราวในอดีตท่ีเคยกลาวกันมานั้น ก็อาจไมใชความจริงเสียท้ังหมด 

ในงานออกแบบเรขศิลป บนหนาปกวงดนตรีนั้นที่ผสมผสานความเรียบงายโดดเดน มีรายละเอียดของความเปนรูปแบบเดิมอยูดวย
เสมอ โดยเฉาะในรูปแบบการออกแบบหลังสมัยใหม (Post-modern) มีการใชรูปทรงที่มีความแปลกตามีสีสันมิสระภาพทางการ
ออกแบบผสมผสานเขามามากขึ้น 

บทความวิชาการน้ีตองการแสดงใหเห็นถึงความเปนมาจากอิทธิพลไดสงผลกระทบผสานเขากับ แนวคิดยุคหลังสมัยใหม 
ที่สงผลตอการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศไทย ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 ออกมาไดอยางนาสนใจ ผูเขียนจึงมีความสนใจใน
การศึกษาขอมูลรายละเอียดความเกี่ยวของสัมพันธกันของการออกแบบเรขศิลปการออกแบบหลังสมัยใหม (Post-modern) แนว
การใช สีสัน ลวดลาย ตัวอักษร ภาพประกอบ การสื่อสารท่ีนําไปใชในการออกแบบปกอัลบั้มสื่อสารภาพลักษณแนวเพลงของวง
ดนตรี แตละวงในประเทศไทยท่ีมีความโดดเดนชัดเจนในตัวตน ในชวงเวลาดังกลาวมานําเสนอในมุมมองของนักออกแบบในเชิง
วิเคราะห  

2. แนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Post-modern)

 แนวคิดที่ทรงอิทธิพลอยาง โพสโมเดิรน (Postmodern) นั้นในความเปนจริงไดเกิดขึ้นมาเกือบสองทศวรรษแลว การให
นิยามของโพสโมเดิรน ในทุกๆวันนี้ก็ยังไมสามารถหาความหมายที่จริงแทแนนอนไดชัดเจนมากนักของคําวา โพสโมเดิรน หรือหลัง
สมัยใหม จัดเปน ยุคที่กาวสูสังคมหลังสมัยใหมชวงทศวรรษท่ี 1960 เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนาสนใจสงผลใหหลายๆ
คนเร่ิมปฏิเสธความคิดแบบเดิม ๆ ปฏิเสธตอตาน แนวคิดแบบเกากอนที่ยึดมั่นในความเช่ือในขนบธรรมเนียม รูปแบบเดิม การ
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ปฏิวัติ แนวความคิดสงผลตอการมีทัศนคติในเร่ืองความมีเสรีภาพทาง ความคิด ของคนหนุมสาวแสวงหาเสรีภาพในวิถีชีวิต เพศ 
สถานะภาพ ศิลปะ และการใชชีวิต วัฒนธรรมประชานิยมในหลากหลายประเทศ อยางนาสนใจอยางยิ่ง 

งานออกแบบของโพสตโมเดิรนนั้นมีการปฏิเสธรูปแบบความเปนสากล มีความแตกตางการในดานการนําเสนอ มีความ
เกี่ยวโยงกับรูปแบบวัฒนธรรม ดนตรี ไปจนถึงทัศนคติทางการเมืองหรือสังคม การออกแบบมีลักษณะที่ขี้เลน ลอเลียน จนไปถึงการ
เสียดสี มีการตอบสนองความตองการสื่อสารบางอยางมากกวาใชเหตุผล มีการใชช้ันของภาพ และเทคนิคการพิมพ ตลอดจนการ
ตัดแปะภาพซึ่งเปนการผสมผสานเทคนิค หรือรูปแบบในการสรางสรรคไดอยางอิสระ ซึ่งแนวคิดสไตลโพสตโมเดิรนจะตอบสนองใน
เรื่องของอารมณความรูสึกมากกวาในเรือ่งของเหตุผล กฎระเบียบ และความเปนทางการ ซึ่งโพสตโมเดิรนนั้นมองวาฟงกช่ันนั้นเปน
เรื่องรองลงมา(พรวิธิต แกวชูศรี, 2558: 29) 

แนวการคิดแบบชวงหลังสมัยใหม (Post-modern) คือการท่ีจะไดนําเสนอในสวนของเน้ือแทความเปนจริงเสียมากกวา 

แนวคิดหลังสมัยใหมนั้นมีอิทธิพลจาก การปฏิเสธแนวความคิดเดิม จากจารีต คานิยม ไมสนใจในหลักเกณฑ เนนเสรีภาพและ
อิสรภาพของบุคคล ไมเชื่อในโลกความเปนจริง  ไมเชื่อเรื่องความเปนสากล เพราะมีความเช่ือวาแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล 
มีวัฒนธรรม มีเหตุผลของตนเอง  ไมมีจุดศูนยกลางทางความคิดในงาน การปฏิเสธแนวความคิดเดิม จากจารีต คานิยม ไมสนใจใน
หลักเกณฑ เนนเสรีภาพและอิสรภาพของบุคคล ไมเชื่อในโลกความเปนจริง  ไมเช่ือเรื่องความเปนสากล เพราะมีความเช่ือวาแตละ
คนมีความเปนปจเจกบุคคล มีวัฒนธรรม มีเหตุผลของตนเอง  ไมมีจุดศูนยกลางทางความคิดในงานออกแบบ (พงษธร เครือฟา, 
2561 : 651) 

เนื่องจาก ในชวงยุคหลังสมัยใหม (Post-modern) ประมาณชวงระหวางทศวรรษท่ี 60-70 เกิดการพัฒนาดานเทคโนโลยี
เกิดวัสดุใหมๆ สงผลใหเกิดการพัฒนาดานการอุตสาหกรรมการออกแบบดวยสื่อสมัยใหมมากขึ้น ดานงานออกแบบเรขศิลปและ
ผลิตสินคามากมายสงอิทธิพลทําใหเกิดงานออกแบบที่หลากหลายมากขึ้น จึงไดเกิดความเช่ือแบบหลังสมัยใหมขึ้นมากตามมา ใน
กระบวนการคิดที่มีพื้นฐานท่ีหลากหลาย การออกแบบงานเรขศิลปตามความเช่ือแบบหลังสมัยใหมที่มีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต 
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ความเช่ือ วัฒนธรรม ไดอยางไร และในการดํารงอยูของระบบการใชสัญลักษณเปนสวนหนึ่งในการ
ดํารงชีวิตในแตละยุคสมัยสงผลตอแนวคิดในการออกแบบเรขศิลปอยางรุนแรงในระยะตอมาไดมากแคไหน หากเราลองไดมอง
ยอนกลับมาในประเทศไทยเราแนวคิดหลังสังคมสมัยใหมจากตะวันตกในชวงนี้นั้น ทําใหคนไทยจําเปนตองมีการใชความรอบคอบ
ในการการออกแบบเรขศิลป ที่สามารถชวยกระตุนความเปนไปของสังคมสมัยใหมโดยเฉพาะในวงการออกแบบสื่อสิงพิมพตางๆ
ออกมาไดมีเหตุผลเปนของตนเองออกมาผานแนวคิดไดอยางไร   

 

2.1 ความเปนมาของแนวคิดแบบชวงหลังสมัยใหม สูงานออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศไทย ในชวง 
คริสตศตวรรษท่ี 20 

 ในที่นี้จะกลาวถึง อิทธิพลแนวคิดของการออกแบบเรขศิลปในการนํามาปรับประยุกตใชใหเกิดการออกแบบเชิงทดลอง
ตามหาแนวทางการออกแบบตามยุคสมัย จากอิทธิพลจากวงดนตรีในตางประเทศที่เขามาสูสังคมวงดนตรีประเทศไทยโดยมี
วัตถุประสงคในเชิงพาณิชยมากขึน้ ในชวงเวลาคริสตศตวรรษท่ี 20 หรือระหวาง ค.ศ. 1901-2000 ( 1 มกราคม ค.ศ. 1901 ถึง 31 

ธันวาคม ค.ศ. 2000 ) ไดมีแนวดนตรีที่มีความหลากหลายแนวทางเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังไดรับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรม
โพสตโมเดิรนทําใหเกิดแนวคิดที่หลากหลาย ผสมผสานรูปแบบและนวัตกรรมใหมๆ ดานการออกแบบและสรางสรรคผลงาน ซึ่ง
สามารถสรุปออกเปน 4 แนวทางหลังๆ ดังนี้ 1) การนําประวัติศาสตร และการออกแบบมาสรางรูปแบบใหมๆ, 2) การใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และอิเลคทรอนิคสเรียกวา (Total Design), 3) การนํารูปแบบตัวอักษรระบบดิจิตอลมาใช, 4) การใชภาษาภาพเพื่อ
การสื่อสารรูปแบบใหม (พรวิธิต แกวชูศรี, 2558: 30) 

ในชวงเวลาคริสตศตวรรษท่ี 20 ไดเกิดปรากฎการณที่นาแปลกประหลาดจากตางประเทศ สงผลใหเหลาคายเพลงและนัก
ดนตรีทั้งหลายในประเทศไทย เริ่มหันมาใหความสําคัญกับวงดนตรีนอกกระแสกันมากขึ้น จากประเทศอังกฤษและประเทศอเมริกา
ก็มีวงดนตรีตางๆผุดขึ้นมาในวงการเพลงกันอีกมากมายเชนกัน  ที่มีความโดดเดน Alternative ยุค 90′ จนทําใหภายหลังเมือง 
Seattle ถูกกลาวขวัญใหเปน “Liverpool ใหมของอเมริกัน” (เปรียบเทียบกับเมือง Liverpool ของอังกฤษ ที่ผลิตวงดนตรี
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ประวัติศาสตรอยางคณะสี่เตาทอง The Beatles) ทําใหอเมริกาในยุค90’s กลายเปนยุคทองแหงดนตรีทางเลือกใหมและเปนการ
เคลื่อนไหวคร้ังใหมแหงยุคสมัยของกลุมวัยรุนอีกดวย ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเอง มีการเคลื่อนไหวอยางเงียบๆของกลุมศิลปนที่ทํา
ดนตรีใตดิน และมีกลุมแฟนเพลงเฉพาะกลุมอยู เรียกรวมๆดวยการบัญญัติศัพทใหมขึ้นมาวา Alternative Rock ดนตรีทางเลือกที่
ศิลปนทําเพลงกันเอง แสดงตัวตนออกมา โดยไมแครถึงยอดขายที่จะทําได และไมเอาใจคนฟงในตลาด พอเริ่มเกิดเปนกลุมกอน
ขึ้นมา ก็เริ่มมีคายเพลงนอกกระแส หรือท่ีเรียกวา Independent Label  (Lifestyle Magazine, 2556) 

โดยเฉพาะอิทธิพลแนวการคิดแบบชวงหลังสมัยใหม (Post-modern) ที่เกิดการผสมผสานกันไปมาอยางนาสนใจ แปลก
แตกตางจากกฏเกณฑเดิมๆไมมีรูปแบบที่ตายตัวมากนัก ดวยการอาศัยการสรางแรงบัลดาลใจจากสิ่งรอบๆตัวในชวงเวลานั้น ผาน
แนวคิดในชวงยุคหลังสมัยใหม ที่ตองการเผยตัวตนท่ีแทจริงออกมาผานบทเพบงและการออกแบบเรขศิลป ดุดันรุนแรง นอกกรอบ
ขนบธรรมเนียมในรูปแบบเดิมโดยสิ้นเชิงมากข้ึน  

2.2 งานออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศไทยที่ไดรับอิทธิพลแนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Post-modern)  

หากกลาวถึงการออกแบบเรขศิลปจากปกวงดนตรีที่มแีนวเพลงที่โดดเดนอยางเชน วงโมเดิรนด็อก (ModernDog) เปนวง
ดนตรีกลุมแรกท่ีมีแนวทางการออกแบบปกอัลบั้มประกอบกับแนวเพลงที่มีการผสมผสานแนวคิดแบบชวงหลังสมัยใหม เขามาอยู
มากมายจัดเปน นักดนตรีกลุมแนวออลเทอรนาทิฟร็อก (Alternative Rock) ของดนตรีไทยกลุมแรกๆที่จุดประกายดนตรีทางเลือก 
ไดจนรับความนิยมอยางมากในประเทศไทยในป พ.ศ. 2537 

ภาพท่ี 1 การออกแบบปกวงดนตรี โมเดิรนด็อก-เสริมสุขภาพ ป พ.ศ. 2537 ในเครือ บริษัทเบเกอร่ี มิวสิก 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/ 

จากแนวการคิดแบบชวงหลังสมัยใหมที่ไดกลาวมาแลวขางตน  การท่ีจะไดนําเสนอในสวนของเน้ือแทของการทําดนตรี
แบบเลนอัดสดทั้งหมด ดวยการปฏิเสธแนวความแบบคิดเดิม ตางจากคานิยม ไมสนใจในหลักเกณฑ เนนเสรีภาพและอิสรภาพของ
ตัวตน จากการไดใชแนวคิดหลังสมัยใหม (Post-modern) นี้สงผลใหการออกแบบเรขศิลปบนหนาปกนั้นมีความแตกตางจาก
ศิลปนอื่นๆกอนหนาน้ีอยางมาก เปนการผสมผสานความยอนแยงอะไรบางอยางใชภาพประกอบหนาผูหญิงและชายมาปรับ
ฟลเตอรใหเหมือนภาพพิมพสมัยเกากอน มีอักษรคําวา “เสริมสุขภาพ” ซึ่งเปนช่ืออัลบั้ม ซึ่งดูแลวภาพท่ีนํามาประกอบจะไมเปนไป
ในทางเดียวกันกับขอความ การจัดองคประกอบศิลป (Composition) ไรรูปแบบตายตัว ตั้งใจปฏิเสธแนวความคิดเดิมอยางที่ควร
จะเปน มีแตเพียงคําวา Live บนปกท่ีตองการสื่อสารวาอัลบ้ัมนี้ เพลงสวนใหญใชการอัดเสียงแบบเลนดนตรีสดแทบทั้งหมด แตจะ
มีเพียงเพลง “บางสิ่ง” เพลงเดียวเทานั้น ที่ใชการตัดตอเสียงเขามาชวย 

การออกแบบบกราฟกในชวงยุคตั้งแต ป ค.ศ. 1950 – 1980 นั้นสามารถนิยามลักษณะการออกแบบของแตละยุคได 
สามารถบอกถึงแนวทางการออกแบบในยุคสมัยนั้นๆได หากกลาวถึงป ค.ศ. 1990 เปนชวงที่ไมสามารถพูดถึงคํานิยาม หรือ
ตัวอยางงานท่ีเปนสัญลักษณได เนื่องจากในชวงยุคนี้นั้นเปนยุคที่ละเอียดออนท่ีสุดในประวัติศาสตรการออกแบบกราฟก และเปน
ยุคทีโ่ปรแกรมที่ใชออกแบบอยาง Photoshop 1 ถือกําเนิดในป ค.ศ. 1990 เนื่องจากเทคโนโลยีในการออกแบบไดถูกพัฒนาการ
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เปนงานพิมพคุณภาพสูง เหลานักออกแบบจึงมีความสามารถที่ขยายกรอบจากเดิมไดมากยิ่งขึ้น มีสื่อดิจิทัลเปนตัวกลางในการ
ถายทอดความคิดออกมาเปนผลงาน และการใชภาพถายในงานกราฟกดีไซนเพิ่มมากขึ้น (Lifestyle Magazine, 2556) 

จะเห็นไดวาดวยเทคนิคการใชโปรแกรมปรับภาพเรขศิลปสมัยป ค.ศ. 1990  นั้น ถือวามีความทันสมัยมากโดดเดนแปลก
ตา ทั้งที่นักออกแบบไมไดเอาภาพถายหรือภาพประกอบของนักรองในวงดนตรีขึ้นปก เหมือนกับศิลปนอื่นๆในชวงเวลาเดียวกัน แต
กลับทําใหเกิดการจดจําไดงายตอกลุมเปาหมาย ประกอบกับบทเพลงในชวงเวลาน้ันที่กําลังเปนที่นิยม สงผลทําใหมียอดขาย
มากกวา 1 ลาน ตลับเทปในเวลาอันสั้น ตอมาในปเดียวกันนี ้ไดมีวงดนตรีอีกหนึ่งวงที่นาสนใจ จะเรียกไดวาเปนศิลปนใตดินในยุค
แรกๆของประเทศไทยในที่นี้ขอกลาวถึงวง Sepia (ซีเปย) ช่ืออัลบ้ัม “เกลียดตุด” ดวยแนวเพลง Indy Punk Rock ที่หนักหนวง
รุนแรง ในเชิงเสียดสีสังคม วงซีเปยเปนที่รูจักจากเพลง "เกลียดตุด" และ "เดทก็อด" ดวยการออกแบบเรขศิลปปกอัลบ้ัมน้ีนั้นเปน
กระแสของเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อแสดงถึงตัวตนเอกลักษณของแนวดนตรีของวงในแบบฉบับของตนเอง  ดวยการใชภาพถาย
ผูชายเปลือยหันหลังทําทาทางกําลังปนข้ึนเขาที่สะดุดตาโทนสีขาวดํา กับตัวอักษรช่ือวง Sepia จาก Font: Adobe Caslon Pro 

Bold สีเหลืองทับอยูบนตัวอักษรช่ืออัลบ้ัมวงอีกที สรางความแปลกประหลาดใจ ดวยการกลาออกแบบใหแตกตางอยางชัดเจนมาก
ในชวงยุคสมัยนั้น 

ภาพท่ี 2 การออกแบบปกวงดนตรี Sepia อัลบั้ม “เกลียดตุด” ป พ.ศ. 2537 ในคายเพลง Indy Cafe 

ที่มา: https://fwmail.teenee.com/etc/36910.html 

จากการใชภาพดังกลาวมาประกอบการออกแบบเรขศิลปปกอัลบ้ัม การออกแบบปกอัลบ้ัมประกอบกับแนวเพลงที่มีการ
ผสมผสานแนวอิทธิพลคิดแบบชวงหลังสมัยใหมสื่อสารออกมาในเชิงเสรีภาพ ออกจากจารีตความเช่ือในสังคมบางอยาง ดวยการ
สรางคานิยมใหม ไมสนใจในหลักเกณฑแบบเดิมที่เคยเห็นกัน ไดสรางความตื่นตระหนกกับวงการเพลงมากมายกลับเปนกระแส
บอกของวัยรุนจนตองติดตามขอมูลเพื่อหาซื้อมาฟงกันอยางกวางขวาง แตกลับสามารถสรางยอดขายไดเปนจํานวนมากดวยเชนกัน 
จากการพยายามนําเสนอเนื้อหาของบทเพลงการออกแบบใหมๆจนไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งในอัลบั้มยอดเยี่ยมของประเทศไทย 

ตอมาในป พ.ศ. 2539 อีกหนึ่งวงดนตรีไทยแนว Alternative Punk Rock ดนตรีหนักหนวงรุนแรงเน้ือหาเพลงลอเลียน 
เสียดสี ประชดประชัน แฝงดวยความกาวราว ที่จะกลาวถึงคือวง Student Ugly อัลบ้ัม “ขอบคุณที่ตักเตือน” จากคายเพลง 
Sony Music แสดงตัวตนออกมาไดอยางไมเกรงกลัว 
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ภาพท่ี 3 การออกแบบปกวงดนตรี Student Ugly อัลบั้ม ขอบคุณที่ตักเตือน ป พ.ศ. 2539 ในคายเพลง Sony Music 

ที่มา: http://musicuptome.blogspot.com/2012/09/student-ugly-2539.html 

ลักษณะการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีนี้นั้นไดรับอิทธิพลแนวคิด จากแนวคิดหลังสมัยใหม (Post-modern) ดวยจาก
วิธีการคิดเนื้อหาแนวเพลงจนรวมไปถึงแนวทางการออกแบบเรขศิลป (Style Graphic Design) ออกมาไดมีสีสันแตกตางดวยการ
เลือกใชสีโทนรอนในกลุมชุดสีแบบปฐมภูมิ (Primary) การตัดปะภาพประกอบท่ีถูกปรับแลวแตงเขามาใชแบบงานตัดปะ (Collage) 

มาผสมผสาน สื่อสารถึงความต้ังใจท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความไมเรียบรอยของวัยรุน ประกอบกับช่ือวง Student Ugly ที่ทําเปนแถบ
สีแดงปดคาดบริเวณดวงตาดวยตัวเขียนสื่อสารถึงเสียดสีเรื่องอิสรภาพที่ถูกปดกันบางอยางมีนัย  

ดวยอิทธิพลแนวคิดหลังสมัยใหม (Post-modern) ที่แทรกซึมเขามาน้ีสงผลใหเกิดการสงตอของชุดความคิดการออกแบบ
เรขศิลปบนหนาปกอัลบั้ม เปนกาวตอไปของการเปลี่ยนแปลสําคัญที่เกิดเปนกระแสโดงดังมากตอมาในสมัย ป พ.ศ. 2542 

เนื่องจากไดมีศิลปนหญิงไทยหนาใหมกับสไตลวัยรุนญี่ปุน ใชการเลียนแบบวัยรุนยานฮาราจูกุ ในแบบ Sexy Cawaii Style  และ
คําวา “คาวาอ้ี” มีความหมายตรงกับบุคลิกภาพคําวา Cute, Pretty, Lovely, Charming ในภาษาอังกฤษหรือคําวา “นารัก” 

แบบปนความ Sexy เยายวน วาบหวิว ทางเพศเปนความหมายในภาษาไทย ผิดไปจากนักรองหญิงในรุนเดียวกันที่ยังคงแตงตัวแบบ
มิดชิดอยู เนื่องจากวงดนตรีอยาง ไทรอัมพส คิงดอม (Triumphs Kingdom) เปนแนวทางที่แปลกใหมมากในสังคมไทยในสมัยนั้น 
การออกแบบเรขศิลปปกวง ดวยการปฏิเสธแนวความแบบคิดเดิม ใชคานิยมจากวัฒนธรรมสไตล วัยรุนญี่ปุน ไมสนใจในขนบ
แบบเดิม เนนเสรีภาพและอิสรภาพดวยการสื่อสารผานตัวตน ผานแนวคิดหลังสมัยใหม (Post-modern) แบบนี้อยางชัดเจนจึงทํา
ใหเกิดเปนกระแสตอตานจาก กลุมผูที่ยึดถือขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยแบบด้ังเดิมอยางรุนแรงมากจาการออกแบบเรขศิลปการ
เลือกภาพประกอบท่ีถายจากมุมเสยเห็นขาท่ีนุงสั้นเกินงามน้ันมาใชเปนปกอัลบั่ม  

 
ภาพท่ี 4 การออกแบบปกวงดนตรี Triumphs Kingdom ป พ.ศ. 2542 ในคายเพลง Dojo City 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/ 

 ดวยการออกแบบเรขศิลป ที่นํามาปรับประยุกตใชใหเกิดการออกแบบในเชิงทดลองตามหาแนวทางการออกแบบตามยุค
สมัยนิยมแบบวัยรุนผูหญิงญ่ีปุน ดวยการออกแบบน้ีนั้นเปนความตองการแสดงความกลาออกมา เพื่อใหเห็นการเปดกวางของสังคม 
ดวยการเลือกภาพถายมุมเสยเห็นเรียวขาดโดดเดนชัดเจนมาประกอบนักรองของวงที่เลือกใสเสื้อผาเกาะอก สายเดี่ยว รองเทาทรง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2230 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



สูง เกิดมิติใหมของวัยรุนไทยจากการแตงกายทันสมัยตางจากศิลปนหญิงไทยในชวงสมัยเดียวกัน และการเลือกใชตัวอักษรแบบ
ประดิษฐ (Display Type) ซึ่งดแูลวมีความผสานกันและแนวการออกแบบตัวอักษรน้ันไมออกความเปนญี่ปุนเลยแมแตนอย ซึ่งเปน
แนวความคิดตอทัศนคติในเรื่องความมีเสรีภาพทาง มีความความสัมพันธกันกับคิดของวัยรุนไทย ไมจําเปนตองเปนไปอยางที่หลาย
คนคิดในแบบเดิมอีกตอไปแลว 

ยุคหลังสมัยใหม (Post-modern) เปนชวงที่เกิดการพัฒนาดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และเทคโนโลยี สงผลใหเกิด
แนวคิดการสื่อสารแบบสมัยใหมมากขึ้น ดวยกระบวนการคิดที่มีพ้ืนฐานที่หลากหลาย การออกแบบงานเรขศิลปตามความเช่ือแบบ
หลังสมัยใหมจึงมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของสังคม ชวยในการสงเสริมเศรษฐกิจ ผลกระทบตอขนบความเช่ือ วัฒนธรรมบริบท
ของศิลปนไทย ณ ชวงเวลานั้นไดอยางแยบยล การออกแบบเรขศิลปนั้นมีสวนสําคัญที่ชวยในการกระตุนความคิดสังคมสมัยใหม
โดยเฉพาะในวงการออกแบบสื่อสิงพิมพออกมาไดอยางมีเหตุผลในรูปแบบของตัวเองจนมาถึงปจจุบัน 

3. บทสรุป
ในความเปนจริง อิทธิพลจากแนวคิดยุคหลังสมัยใหม ที่สงผลตอการออกแบบเรขศิลปวงดนตรีประเทศไทย ในชวง 

คริสตศตวรรษที่ 20 สงผลตอศิลปนในประเทศไทยเปนอยางมากและยังมีอีกหลากหลายวงดวยกันที่ไดรับอิทธิพลเหลานี้เขามา 
ผูเขียนไดจับประเด็นของศิลปนท่ีมีความโดดเดนมากท่ีสุด  ในแงกระแสการตอบรับ การถูกกลาวถึงอยูเสมอ ยอดขายและการ
ออกแบบปก มานําเสนอวิเคราะหทําใหไดทราบขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเรขศิลปของวงดนตรีในแตละวงน้ันไมมีความ
จําเปนที่จะตองออกแบบเรขศิลปใหมีความสอดคลองกับแนวเพลง หรือช่ือเพลงใดๆเลยไดเชนกัน แตยังคงสามารถสื่อสารอยูบน
พื้นฐานของแนวความคิดเดียวกันได กลาที่จะกาวแสดงความตอตานการคิดแบบเดิมๆท่ีคลายกัน เกิดเปนชวงของยุคศิลปนนอก
กระแส หรือเพื่อตองการออกมาแสดงตัวตนเปลี่ยนทัศนคติอะไรบางอยาง ขนบธรรมเนียมตางๆท่ีมีอยูมากมายในชวงเวลานั้น อีก
ทั้งทําใหเกิดประโยชนในเชิงวิชาการดานการวิวัฒนาการจุดเริ่มตนในการออกแบบเรขศิลปปกวงดนตรี เพราะสิ่งแรกที่
กลุมเปาหมายเห็นในชวงเวลาน้ันคือปกอัลบั้มที่โดดเดนแปลกใหมของศิลปนจวบจนถึงปจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นมาแตครั้งกอนน้ันกลับ
กลายเปนเรื่องปกติไปเสียแลวในปจจุบัน 
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การฟนฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการคาในปลายยุคกลาง 

ธิติพงศ มีทอง 
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บทคัดยอ 

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาการฟนฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการคาในยุคกลางตอน
ปลาย  ผลของการศึกษาพบวาในสมัยยุคกลางตอนปลายดินแดนตาง ๆ ในยุโรปวางเวนจากการทําสงคราม
ระหวางรัฐสงผลใหผูคนจํานวนมากหันมาดําเนินกิจกรรมทางการคามากขึ้นตามลําดับ  ในเวลาตอมาเมืองได
กลายเปนศูนยกลางสําคัญของระบบเศรษฐกิจในยุคกลางตอนปลายที่เจริญขึ้น โดยเมืองท่ีเกิดขึ้นมีอยู 2 แหง
คือเมืองของขุนนางกับเมืองของวัด ซึ่งตอมาเมืองดังกลาวไดกลายมาเปนศูนยกลางทางการคาของชาวตะวันตก
ในอีกหลายรอยป  การเติบโตของเมืองนั้นอาศัยพอคาและชาวกระฎมพีเปนตัวขับเคลื่ อนสําคัญ นอกจากนี้
ความเจริญของเมืองยังมาจากสมาคมวิชาชีพหรือกิลดและสมาคมพอคา ซึ่งมีความสําคัญตอวางรากฐานการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจยุโรปในยุคกลางตอนปลายดวย 

คําสําคัญ: เมือง ทุนนิยม พอคา สมาคมการคา 
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The Revival of Town and Commercial Capitalism in The Late Middle Ages. 
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Abstract 

The purpose of this article is to study the revival of towns and commercial capitalism 

in the late Middle Ages. The results of the study found that in the late Middle Ages, 

European territories abstained from interstate wars resulting in more and more people 

engaged in commercial activities. The towns later became the center of the booming regions 

in late Middle Ages. There are two cities occurring at that time: the noble town and the 

temple town. The town later became the commercial center of the Europe for hundreds of 

years. The town's growth was largely driven by merchants and middle class. In addition, the 

town's boom came from professional associations or guilds and merchants' associations 

which was also important to the foundation of the development of the European economy 

in the late Middle Ages. 

Keywords: Town, Capitalism, Merchants, Trade Association 

บทนํา 

การคาในทะเลเมดิเตอรเรเนียนมีบทบาทสําคัญในยุโรปที่ชวยกระตุนวิถีชีวิตผูคนในเมืองนับตั้งแต
ดินแดนในตอนใตของแควนกอลหรือฝรั่งเศสในปจจุบัน คาบสมุทรอิตาลี คาบสมุทรไอบีเรีย และทวีปอัฟริกา
ทางตอนเหนือ  ทั้งนี้นับตั้งแตกองทัพมุสลิมปดลอมเมืองทาหลายแหงในทะเลไทเรเนียนซึ่งเปนทะเลใหญทาง
ทิศตะวันตกของคาบสมุทรอาลี หลังจากที่มุสลิมสามารถควบคุมอัฟริกาตอนเหนือและดินแดนทางตอนใตของ
คาบสมุทรไอบีเรียไดมั่นคง ทําใหวิถีเศรษฐกิจในเมืองตาง ๆ ของยุโรปคอย ๆ ลดบทบาทลงไปอยางรวดเร็ว 
ยกเวนเพียงนครรัฐอิตาลีทางตอนใตเทานั้น  ขณะที่เมืองใหญในพ้ืนที่ตาง ๆ ทั่วยุโรปไดหยุดชะงักตัวไป  

การถือกําเนิดของเมือง 

เมืองมีมานับตั้งแตสมัยอาณาจักรโรมันยังรุงเรือง เมืองตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายและเปนศูนยกลางของ
อารยธรรมตาง ๆ เมื่ออาณาจักรโรมันเส่ือมลงเน่ืองจากถูกพวกอนารยชนรุกราน  การคาทั้งทางเกษตรกรรม
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อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจก็หยุดชะงักลงไม วิถีชีวิตของเมืองก็สิ้นไป เมืองหลายแหงของโรมันไดถูกทิ้ง
รางลง  ในสมัยยุคกลางตอนตนเมืองจํานวนมากที่ถูกทิ้งรางไปแทบจะไมมีคนอยู ในสมัยโรมันแตเดิมบางใหญ
บางแหงมีพลเมืองราวหนึ่งลานคน แตพอสมัยกลางลดลงเหลือเพียงหาหมื่นคน  เมื่อเมืองเสื่อมลงผูคนก็
ดํารงชีวิตอยูดวยการทําไรไถนา บางคนกลับจากการคาและการอุตสาหกรรมในเมืองก็ไปทําไรไถนา  ดวยเหตุนี้
จึงไดเกิดระบบแมนเนอรขึ้นเพ่ือบรรเทาความตองการทางดานเศรษฐกิจของประชาชน (Wickham. 2007: 
153-154) เมืองไดกอกําเนิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในราวศตวรรษท่ี 10 โดยเมืองไดเริ่มเกิดขึ้นทั่วยุโรปฝง
ตะวันตก และอีก 200 ปตอมา เมืองเหลานั้นก็เจริญกาวหนามาก  เมืองไดเริ่มวิวัฒนาการในพ้ืนท่ีใหญสําคัญ
สามแหลงคือ อิตาลีตอนเหนือ แควน ฟลานเดอร (ประเทศเบลเย่ียมปจจุบัน) และฝร่ังเศสทางภาคใต  โดย
เมืองในอิตาลีตอนเหนือที่มีชื่อเสียง ไดแก เมืองเวนิส มิลาน ปซา เจนัว  โบโลญยา และเมืองฟลอเรนส เปนตน 
สวนในแควนแควนฟลานเดอร ไดแก เมืองลิลล คัมไบร บรูจ เกนท และอีพ เปนตน ทางภาคใตของฝรั่งเศสมี
เมืองสําคัญ ไดแก มารเซลล บอรโดซ เปนตน  นอกจากนี้ในเวลาตอมายังมีเมืองสําคัญในดินแดนเยอรมัน เชน 
โคโลญ เบเซิล ฮัมบูรก ลือเบ็ก ดวยเชนกัน 

สาเหตุสําคัญของการเกิดเมืองในสมัยกลางมีหลายประการดวยกัน สาเหตุที่สําคัญไดแก 

ประการท่ีหน่ึงคือ การเพ่ิมจํานวนของประชากร เนื่องจากทวีปยุโรปมีพลเมืองเพ่ิมขึ้นมาก เม่ือ
จักรวรรดิโรมันลมสลายลงนั้น โรมันมีพลเมืองราวสามสิบลานคน แตในศตวรรษท่ี 13  ยุโรปมีพลเมืองราวหก
สิบลานคน  

ประการที่สองคือ มูลเหตุการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นทางสังคม เนื่องจากทาส เสิรฟ (serf) และวิลเลน
(villain) ไดกลายไปเปนเสรีชนมากข้ึน โดยเสรีชนเหลาน้ีมีสิทธิประกอบอาชีพตามความพอใจของตนและ
สามารถออกจากท่ีดินเดิมไปอยูในยานอุตสาหกรรมหรือการคาไดอยางอิสระ 

ประการที่สามคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในชวงปลายยุคกลางน้ันไดเกิดเมืองขึ้นใหมในหลาย
พ้ืนที่ทั่วยุโรป เมืองเหลานี้ตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่สําคัญ เมืองบางแหงเกิดขึ้นในบริเวณที่แมน้ํามาบรรจบกัน 
ยังมีเมืองอีกหลายแหงที่ถือกําเนิดข้ึนตามทางผานของชองเขา เมืองบางแหงต้ังอยูใกลทรัพยากรธรรมชาติหรือ
เปนทาเรือบนฝงทะเล เปนตน เมืองที่สําคัญในลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนในอิตาลีโดยเฉพาะบริเวณที่เปนเสนทาง
เดินเรือในทะเลเมดิเตอรเรเนียนซึ่งตอมามีความเจริญเปนอยางมาก 

ประการที่สี่คือ การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อการคา
และอุตสาหกรรมเจริญเติบโตขึ้นในเมือง  ทั้งนี้การคาและเมืองตางมีอิทธิพลเก้ือหนุนกันและกัน เมื่อเมือง 
เจริญขึ้นจึงสงผลใหการคาเจริญรุดหนาข้ึน ในศตวรรษท่ี 11 การคาในยุโรปเจริญขึ้นอยางตอเน่ืองอันเปนผล
มาจากการพบเสนทางการคาใหม ๆ  การคาของเมืองเวนิสในยุโรปฝงตะวันตกกับเมืองคอนสแตนติโนเปลใน
ยุโรปตะวันออกและแถบเอเชียไมเนอรซึ่งทําการคากันตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 7 ไดหยุดชะงักลงไปเมื่อพวกเต
อรกเขามารุกรานในเอเชียไมเนอร  ครั้นใน ค.ศ. 1002 เมืองเวนิสสามารถทําการคากับดินแดนตาง ๆ ในเมดิ
เตอรเรเนียนตะวันออกได ขณะเดียวกับพอคาอิตาลีกําจัดอิทธิพลของพวกมุสลิมออกจากทะเลเมดิเตอรเร
เนียนตะวันตกไดสําเร็จใน ค.ศ. 1100 เมืองตาง ๆ ในคาบสมุทรอิตาลีจึงเริ่มเปดการคากับฝงตะวันออกใกลขึ้น
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และในระยะสองรอยปตอมาพวกจาริกแสวงบุญสามารถเดินทางไปยังดินแดนกําเนิดของพระเยซูในเอเชียไม
เนอรไดงายขึ้น นอกจากนี้ภายหลังสงครามครูเสดสิ้นสุดลงก็ไดชวยสงเสริมการคาขายของชาวยุโรปในภูมิภาค
แถบนี้ใหกวางขวางมากย่ิงขึ้น (Pounds. 1994: 217) ผลของการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจยังมาจาก
พ้ืนฐานระบบโครงสรางขั้นพ้ืนฐานอันมาจากเสนทางการคาทางบกที่มีขึ้นมากมายหลายสายตามหนทางท่ีสมัย
จักรวรรดิโรมันไดสรางไว นับตั้งแตถนนจากอิตาลีผานชองแคบในทิวภูเขาแอลปเขาไปสูบริเวณลุมน้ํา โรนใน
ดินแดนฝรั่งเศส บริเวณลุมแมน้ําไรนและบริเวณลุมแมน้ําดานูบในดินแดนเยอรมัน  นอกจากน้ีในศตวรรษท่ี 9 
พวกไวกิงส (Vikings) ชาวเหนือที่อาศัยในคาบสมุทรสแกนดิเนเวียไดเขาไปต้ังถิ่นฐานในรัสเซียและสรางสถานี
การคาในรัสเซียทางภาคเหนือไปยังทะเลดํา และกรุงคอนสแตนติโนเปลตามลําดับ ทางการคาดังกลาวจึง
กอใหเกิดเมืองขึ้นในเวลาตอมา  

การเกิดขึ้นของเมืองนั้นยังมีรากฐานจากการที่บรรดาพวกลอรดหรือชนชั้นผูปกครองไดสรางปอม
ปราการเปนที่มั่นขึ้นเพ่ือปองกันตนเอง ปอมปราการเหลานี้เรียกในภาษาเยอรมันวาบูรก (burg)  เมื่อการคา
ฟนฟูขึ้น (Pounds. 1994: 253) บรรดาพวกพอคาในชวงแรก ๆ เหลานี้ก็เลือกเอาปราการเหลานี้เปนท่ีฟนฟู
ของเมืองและการคาข้ึน  ขณะเดียวกันปอมปราการเหลานี้ยังเปนที่พักขบวนสินคาและสามารถปองกันจากการ
ถูกโจมตีของพวกโจรดวย ปอมปราการดังกลาวเกิดขึ้นหลายเมือง เชน เมืองเกนท อีฟ  เปนตน  เม่ือเวลาผาน
ไปพอคาเพ่ิมจํานวนขึ้นจนไมสามารถรองรับจํานวนภายในกําแพงปราการเดิมไวได พอคาจึงสรางเมืองปราการ
ขึ้นใหม เมืองปราการท่ีเกิดขึ้นใหมไดกลายเปนตนกําเนิดของเมืองซ่ึงเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับจนกลายเปน
เมืองแบบปจจุบัน    

            เมืองในยุคกลางท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกนับตั้งแตศตวรรษที่ 5-8 นั้นเปนถ่ินพํานักของบิชอบเปนสําคัญ  
ทําใหเมืองมีบทบาทเปนเพียงศูนยกลางของการปกครองทางคริสตศาสนาในอาณาสังฆมณฑลเปนหลัก  ทําให
เมืองในยุคกลางยังคงรักษาความสําคัญในแงของคริสตศาสนาไวไดมาก  อยางไรก็ตาม ในแงเศรษฐกิจนั้นเมือง
ในยุคกลางแทบไมมีความสําคัญเลยรวมท้ังแทบไมมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เมืองท่ีเกิดขึ้นในยุคแรก ๆ 
นั้นมีเพียงตลาดทองถิ่นเล็ก ๆ โดยมีชาวบานในละแวกที่เขามาคาขายเปนสําคัญ (Hodgett. 2006: 49)   
นอกจากน้ีเมืองยังเปนศูนยกลางของการอุปโภคบริโภคที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันของนักบวชรวมถึงนางชี
จํานวนมากซึ่งมีท้ังวิหาร อาราม โบสถและคอนแวนต ซึ่งรวมกลุมอยูในเมือง  เมื่อใดท่ีมีงานประจําปทางคริสต
ศาสนาผูคนในเขตสังฆมณฑล และคริสตชนผูจาริกแสวงบุญจํานวนมากจะพากันเดินทางเขามาในเมือง ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมทางศาสนามากมาย แตทวากิจกรรมเหลาน้ันเกี่ยวของกับศาสนา มากกวาการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเปนหลักซึ่งไมไดมีผลตอการพัฒนาเมืองใหฟนตัวขึ้นมาโดยตรง  กลาวไดวาเมืองจํานวนมากยังคง
ตองพ่ึงพาชนบทเปนสําคัญ  ขณะที่บิชอปและเจาอาวาสท่ีอยูในเมืองยังคงอาศัยคาเชาและรายไดจากที่ดินของ
ชาวเมือง วิถีชีวิตความเปนอยูรวมทั้งรายไดหลักของบิชอปและเจาอาวาสในเมืองยังขึ้นอยูกับเกษตรกรรม
มากกวาการคาขาย  ดวยเหตุนี้ เมืองไมเพียงแตเปนศูนยกลางศาสนาเทาน้ัน แตเมืองยังเปนศูนยกลางการ
บริหารแมนเนอรอีกเชนกัน 
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          นับแตศตวรรษที่ 7 เปนตนมา ผูคนในยุคกลางของยุโรปไดถูกคุกคามจากพวกมุสลิมทางตอนใตของ
คาบสมุทรไอบีเรีย พวกไวก้ิงสทางตอนเหนือและอนารยชนฮันทางตะวันออกทําใหเกิดความไมมั่นคงทางการ
เมือง  ในชวงท่ีเกิดสงครามขึ้นนั้นกําแพงเมืองท่ีถูกสรางมาสมัยจักรวรรดิโรมันไดกลายมาเปนปอมปราการ
ใหแกประชาชนท่ีอยูในเขตพ้ืนที่เหลานั้น (Pirenne. 1956: 20) จวบจนเม่ือยางเขาสูศตวรรษที่ 9 ผูคนในยุค
กลางยังถูกคุกคามจากอนารยชนฮันอีกระลอก  การรุกรานของอนารยชนหลายระลอกเหลานี้ทําใหชาวยุโรป
จําเปนท่ีจะตองสรางที่หลบภัยขึ้นใหม  ในระยะนี้จึงเกิดปราสาทซึ่งมีลักษณะเปนปอมปราการทั่วทั้งยุโรปฝง
ตะวันตก โดยเฉพาะเมืองงใหญในดินแดนฝร่ังเศส อิตาลี เยอรมนี   ทั้งนี้การสรางปราสาทในระยะแรก
โดยทั่วไปประกอบไปดวยเนินถมดวยดินหรือหินแลวลอมรอบดวยคูน้ํามีประตูทางเขาออก  ดังนั้น จึงแทบไมมี
เมืองใดท่ีมวีิถเีศรษฐกิจการคาของตัวเอง เมืองระยะแรกเหลานี้มีวิถีชีวิตผูกติดกับเกษตรกรรมเปนสําคัญ 

หลังจากสงครามระหวางรัฐหลายแหงเริ่มสงบลงทําใหเมืองเริ่มมีการฟนฟูการคาข้ึน ทําใหลักษณะ
ของเมืองที่เคยมีในชวงแรกมาเปลี่ยนไปอยางมาก  ปรากฏการณดังกลาวเห็นไดในชวงศตวรรษท่ี 10-11 วิถี
ชีวิตของบรรดาพอคาที่ทําการคาในเมืองตาง ๆ ซึ่งเสี่ยงกับภัยอันตรายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการเดินทาง
คาขายตางเมือง พอคาจํานวนมากมักถูกโจรปลนอยูเปนระยะ ๆ ทําใหพอคาจํานวนมากตองแสวงหาการ
คุมครองภายในเมืองที่มีกําแพงลอมรอบ  เมืองเหลานี้มักอยูตามเสนทางริมแมน้ําหรือชุมทางทางเดินตาม
ธรรมชาติซึ่งพอคาใชเดินทาง  ในชวงของการเดินทางนั้นเมืองเหลานี้ถูกใชเปนท่ีหยุดแวะพักของบรรดาพอคา
ที่นําสินคาไปคาขายตอยังตางเมือง  เมืองท่ีมีที่ตั้งเหมาะสมท่ีสุดจะกลายเปนชุมทางของทางผานและเปนที่
หยุดพักของบรรดาพอคาและขบวนสินคา   

สถานะของพอคาและกระฎมพีในยุคกลาง 

ขณะท่ีพวกชาวเมืองที่อาศัยอยูในเมือง แบงเปน 2 พวก คือ ชางฝมือ (artisans) กับ พอคา 
(merchants)  ในชวงศตวรรษท่ี 12 การคาขยายตัวออกไปมากข้ึนซึ่งสงเสริมใหเกิดการผลิตสินคา 
อุตสาหกรรมมากข้ึน  ขณะเดียวกันในชวงเวลาดังกลาวนี้ยังไดเกิดการเปล่ียนแปลงในภาคชนบทโดยพวกทาส 
เสิรฟรวมทั้งวิลเลนไดอพยพออกจากแมนเนอรมาสูเมือง กลุมคนเหลาน้ีไดเขามาสมัครเปนลูกมือของชาง 
ลูกจางของพอคารวมทั้งรับจางเปนแรงงานในตัวเมือง ทั้งนี้เมื่อกลุมคนเหลานี้อยูในเมืองไดหนึ่งปกับหน่ึงวัน 
วันแลว พวกเสิรฟหรือวิลเลนสามารถเปนเสรีชน และอาจสรางฐานะใหมั่งค่ังไดเชนเดียวกันกับนายชางหรือ
พอคา 

ในศตวรรษท่ี 12 กลุมพอคาไดกลายเปนบุคคลสําคัญสังคม ทั้งพอคาและชางฝมือตางอยูในความ
คุมครองของลอรดซึ่งเปนเจาของท่ีดินภายในเมือง  ตอมาพอคาและชางฝมือตองการทํากินอยางอิสระโดยไม
ตองเสียภาษีอากรมากจนเกินไปใหแกลอรด  ชาวเมืองไดเรียกรองสิทธิที่จะสรางกฎหมายเพ่ือปกครองตนเอง
โดยใหความยุติธรรมแกผูคนในการเก็บภาษีทําใหตอมาเกิดความขัดแยงกับลอรด  ชาวเมืองไดตอสูเพ่ือ
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เสรีภาพของตนเองโดยไดรวมตัวจัดตั้งการปกครองของพวกตนขึ้นหรือรัฐบาลของกระฎมพี (businessman’s 

government) การรวมตัวกันดังกลาวทําใหชาวเมืองมีกําลังเขมแข็งพอจะเรียกรองสิทธิตาง ๆ จากลอรด โดย
ใหลอรดหรือผูปกครองทําขอตกลงเปนบันทึกลายลักษณอักษรที่เรียกวากฎบัตร (charter) ขึ้น (Pounds. 

1994: 432) สิทธิตาง ๆ นี้มีอยางกวางขวางกระทั่งชาวเมืองสามารถทําการปกครองตนเองไดดวย เมืองท่ีมีการ
ปกครองดวยตนเองนี้เรียกวาคอมมูน (commune ) อยางไรก็ดี บางคราวชาวเมืองก็รวมกันแยงดินแดนจากล
อรดเมือ่ลอรดออนแอไมมีอํานาจในการรักษาพ้ืนท่ีดังกลาว  ในตนศตวรรษท่ี 12 มีเมืองทางภาคเหนืออิตาลีที่
บริเวณแควนลอมบารดีซึ่งไดรับสิทธิปกครองตนเอง โดยเมืองตาง ๆ เหลาน้ีมีสถานะเปนคอมมูนทั้งหมด 
(Pirenne. 1956: 41)  เมืองบางแหงในฝรั่งเศสทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือก็มีสภาพเปนคอมมูน
เชนกัน  ในชวงเวลาเดียวกันเมืองตาง ๆ ทั้งในดินแดนอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลีและเยอรมนีนั้นชาวเมืองไดรับ
สิทธิจากการท่ีกษัตริยหรือผูปกครองอ่ืน ๆ ใหสิทธิตาง ๆ แกเมือง เชน สิทธิในการเก็บภาษีอากรของตนเองแต
ตองเสียสวยอากรเปนจํานวนเงินแนนอน ใหแกกษัตริยหรือผูปกครองในดินแดนนั้น ๆ   

กลาวไดวาปรากฎการณของชนชั้นกลางถือเปนเอกลักษณใหมในสังคมยุโรปยุคกลาง ชาวเมืองหรือชน
ชั้นกลางตองการแสวงหาเสรีภาพซ่ึงมีความสําคัญอยางมาก ทั้งนี้ชนชั้นกลางไดวิวัฒนาการข้ึนมามีอํานาจและ
มีความเปนอิสระ ชนชั้นกลางน้ีมีความสนใจในการคามาก  พวกชาวเมืองจึงนับเปนชนชั้นกลางระหวางชน
ชั้นสูงกับชนชั้นลางของสังคมตะวันตก และมีสวนสําคัญที่ทําใหระบบสวามิภักด์ิเสื่อมลง  ในสมัยกลางพวก
ชางฝมือและพอคาถูกมองวาเปนชนชั้นลางในสายตาของเหลาขุนนางและนักบวชเนื่องจากกลุมชนเหลานี้ไมได
ทําคุณประโยชนแกดินแดนแตอยางไร  ในยุคกลางผูคนเร่ิมรูจักใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปล่ียน หากจะ
ซื้อของที่ใดก็ตองนําเงินติดตัวไปดวยตามความมากนอยของการคาที่ทําการซื้อขาย (Pirenne. 1956: 47-48)  
การกูยืมเงินเพ่ือคิดดอกเบี้ยถือวาผิดศีลธรรมทางแนวคิดของคริสตศาสนา แตทวาการกูยืมเงินเพ่ือทําการคาก็
เปนสิ่งท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได  ดังนั้น เมื่อการกูยืมเงินยังคงดําเนินในวงจรเศรษฐกิจ ทางศาสนจักรจึงออก
บัญญัติหามมิใหคิดดอกเบี้ยแพง (usury)  ดวยเหตุนี้จึงทําใหคริสตชนท่ีเครงศาสนามากไมมีใครประสงคอา
กอบอาชีพดังกลาวน้ี ทําใหผูที่นับถือศาสนาอ่ืนโดยเฉพาะพวกยิวที่นับถือศาสนายูดายประกอบอาชีพดังกลาว
ในชวงที่เศรษฐกิจยุคกลางเริ่มเติบโตขึ้น ผูปกครองหลายคนในทองถิ่นใหชาวยิวคิดดอกเบี้ย แลวเรียกเก็บเงิน
จากพวกยิวหากเงินในทองพระคลังขาดแคลนลง  

อยางไรก็ดี การคาในสมัยกลางยังมีอุปสรรคอีกมากมายโดยเฉพาะการเสียภาษีอากรสารพัดอยาง 
พวกลอรดซึ่งเปนเจาที่ดินจะเรียกเก็บภาษีจากบรรดาพอคานับตั้งแตที่ขบวนสินคาพอคาขามสะพานเขามายัง
เมือง  สินคาท่ีนําผานที่ดินของลอรดจะถูกเปดหีบหอและเก็บเปนคาผานทาง  บริเวณตลาดจําหนายขายสินคา 
พวกพอคายังจะตองเสียภาษีในการใชเครื่องชั่ง ตวง วัด ซึ่งเปนของลอรด  อุปสรรคทางการคายังรวมไปถึงการ
ใชเงินเปนสื่อกลาง เน่ืองจากเงินแตละทองท่ีมีความตางกันออกไปซึ่งกอใหเกิดความยุงเหยิ งมาก (Hodgett. 

2006: 77) นอกจากนั้น บรรดาพอคาอาจประสบอันตรายนานาชนิดจากโจรในทองที่ตาง ๆ  เมื่อสมาคม
วิชาชีพ (gilds) กับสมาคม ชางฝมือ (craft guilds ) ของบรรดาพอคาและชางฝมือผลิตสินคาปริมาณมากข้ึน 
บรรดากลุมคนเหลานี้ก็ไดรวมตัวกันเพ่ือรักษาผลประโยชนของตนเอง  
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สมาคมชางฝมือในสมัยกลางนั้นเปนท้ังผูผลิตและเปนคนขาย ทั้งนี้พวกที่มีอาชีพในทางเดียวกันก็รวม
กับสมาคมวิชาชีพรวมกัน เชน สมาคมชางทําขนมปง ชางฟอกหนัง ชางทอผา ชางโลหะ ชางทําหมวก ชางทํา
เกราะ ชางทําเกือกมา หรือสมาคมชางทอง เปนตน  อยางไรก็ตาม อาชีพบางอยางก็แบงยอยลงไปอีกตาม
ความเชี่ยวชาญของแตละแผนก สมาคมวิชาชีพเหลานี้รักษาผลประโยชนในอาชีพของตนและผูที่จะประกอบ
อาชีพใด ๆ ไดจะตองเปนสมาชิกของสมาคมวิชาชีพนั้น ๆ กอนเชนกัน เมืองแตละแหงนั้นมีสมาคมวิชาชีพที่
ตางกันออกไป บางเมืองมีสมาคมชางถึง 50 สมาคม บางเมืองมี 80 สมาคม สมาคมเหลานี้จะมีกฎขอบังคับ
ของตนเอง (Hodgett. 2006: 54)  กฎขอบังคับของสมาคมเหลานี้มีการออกกฎขอบังคับนับตั้งแตการกําหนด
ชั่วโมงทํางาน คุณภาพของวัสดุที่ใชทํา สภาพความเปนอยูของคนงาน ฝมือของงานแตละชิ้น ตลอดจนราคา
ของวัตถุสําเร็จรูป  นอกจากน้ีสมาคมยังตองคอยระมัดระวังใหชางฝมือทํางานออกดีอยูเสมอ และปองกันมิใหมี
การเอาเปรียบกันและกัน รวมไปถึงตรวจตราควบคุมคุณภาพของสินคาและราคาขาย   

การบริหารจัดการในสมาคมชางฝมือของยุคกลางนั้นมีการแบงคนงานออกเปน 3 ชั้น คือ นายงาน
ฝมือ (master) เชน ลูกจางรายวัน (journeyman) และลูกมือฝกหัด (apprentice)  โดยผูที่จะประกอบอาชีพ
ใด ๆ ก็ตามจะตองไปฝกงานอยูกับนายจางกอน  ในระหวางการฝกงานน้ีจะตองไปอยูกับนายจางซึ่งเปนนาย
ชางฝมือโดยตองทํางานในฐานะเปนลูกมือฝกหัดซึ่งไมมีคาจางให  ขณะเดียวกันระยะการฝกงานน้ันก็ตางกัน
เปนอาชีพ วิชาชีพงาย ๆ อาจใชเวลา 1-3 ป สวนวิชาชีพที่ยากขึ้น เชน ชางทองกินเวลายาวนานถึงสิบป  เมื่อ 
ฝกงานจนครบกําหนดแลว นายจางก็จะใหมีรายไดโดยใหเปนลูกจางรายวันภายในรานไปกอน (Pounds. 

1994: 427) ในที่สุดลูกจางรายวันนี้ก็จะเปนนายชางฝมือตอไปไดดวยการทํางานที่เปนชิ้นเอก (master 

piece) ของตนขึ้นชิ้นหนึ่ง แลวนํามาใหสมาคมรับรอง เมื่อสมาคมยอมรับรองแลวก็จะยอมใหลูกจางรายวันนั้น
ยอมเปนนายชางและเปนสมาชิกสมาคมอยางสมบูรณ  อยางไรก็ตาม จํานวนผูฝกหัดงานเปนลูกมือดังกลาวนั้น 
ทางสมาคมจะจํากัดจํานวนใหนอยที่สุดเพ่ือมิใหมีผูประกอบการอาชีพมากจนเกินไปและไดนายงานฝมือชั้นดี
เลิศจริงในเมือง  สวนลูกจางรายวันน้ันไมวาในเมืองใดจะไดรับความคุมครองจากสมาคมวิชาชีพทุกเมือง ผูเปน
สมาชิกในสมาคมชางฝมือจะตองชําระคาบํารุงและจะมีการเลือกบุคคลท่ีสมควรเปนนายกของสมาคมวิชาชีพ 
และเม่ือสมาชิกในสมาคมวิชาชีพเกิดการเจ็บปวยหรือตกอยูในฐานะลําบากทางครอบครัว เชน ชวยเหลือ
ตวัเองไมได ทางสมาคมวิชาชีพก็จะใหเงินชวยเหลือผูนั้น 

สมาคมวิชาชีพการชางจะมีสโมสรวิชาชีพ (Guild house) เปนของตนเอง สโมสรบางแหงก็มีขนาด
ใหญโตและหรูหรา  สโมสรนี้ใชเปนที่ประชุมธุรกิจ สังคมและ การบันเทิงตาง ๆ ชีวิตของสมาคมวิชาชีพ มี
วัตถุประสงคใหเกิดความรูสึกรวมแรงรวมใจกันแรงมาก กอใหเกิดความภาคภูมิในเกียรติที่ไดรับจากฝมือของ
ตน (honour of handicraft) และปรารถนาท่ีจะผลิตแตงานซ่ึงเปนเกียรติทั้งของนายงานฝมือและของอาชีพ
นั้น ๆ เอง (Epstein. 2009: 105) เมื่อถึงวันสําคัญสมาชิกของสมาคมก็จะไปทําพิธีสวดมนตในโบสถพรอมกัน 
โดยปรกติมักจะมีพิธีฉลองใหญโต การละเลนตาง ๆ อยางสนุกสนาน และในวันดังกลาวนี้ทางสโมรสรจะมีการ
เลี้ยงคนยากจนเปนจํานวนมาก  สมาคมวิชาชีพตั้งอยูบนหลักการของศาสนาคริสเตียนท่ีวาดวยความเปนธรรม
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และการบริจาคทาน สมาชิกทุกคนมีสิทธิไดรับการแบงสรรควัตถุดิบที่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ไดมาโดยการชําระเงิน
ใหตามราคาตนทุน และพอคาทุกคนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎของสมาคมอยางเครงครัด ราคาที่สมาคม
วิชาชีพกําหนดไวสําหรับสินคาแตละชนิดยอมตองเปนธรรมทั้งฝายผูผลิตและผูซื้อ ถาสมาชิกคนใดตายลงโดยท่ี
ครอบครัวตัวเองมีฐานะยากจน ทางสมาคมจะจายเงินเลี้ยงชีพใหแกภรรยาและ ลูก ๆ  บางแหงก็จายให
บุตรสาวเปนทุนทํามาหากินดวย  

ขณะที่สมาคมแหงพอคา (Merchant guilds) เมื่อการผลิตของมีมากขึ้นและมีการคาติดตอตางเมือง
และตางแดนมากขึ้น ก็เกิดบุคคลชนชั้นพอคาข้ึนซึ่งจะดําเนินธุรกิจทางซื้อขายโดยเฉพาะ ตอมาพวกพอคาก็ได
รวมตัวกันเพ่ือรักษาผลประโยชนของพวกตนเชนกัน  สมาคมพอคาจะออกกฎขอบังคับตางๆ กับ เชน หาม
แขงขัน หามการชิงซื้อสินคากอนมาถึงตลาด หามขายสินคาโกงน้ําหนัก หรือเรียกราคาเกินราคาท่ีกําหนดไว 
พอคาเปนผูนําสินคาไปจําหนายยังเมืองตาง ๆ และนําวัตถุดิบมาจัดจําหนายในสมาคมชางฝมือ  สมาคมพอคา
จะสรางสํานักงานกลางและโกดังเก็บของทั้งยังไดปรับปรุงทาเรือและอูตอเรือใหดีเสมอ ๆ  พวกพอคามีสโมสร
พอคา (merchant house) เปนที่ประชุมของตนเอง บางแหงก็ทําหรูหราใหญโต เนื่องจากพอคาเปนชนชั้นที่
มั่งคั่งท่ีสุดในสังคม ทําใหพวกน้ีสามารถเรียกรองสิทธิพิเศษจากผูปกครองเมืองของตนได (Pounds. 1994: 

351-352) 

นับแตศตวรรษที่ 12 เมืองใหมเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมในชวงปลายยุคกลาง กลาวคือลักษณะชีวิตใน
เมืองใหมตางกับวิถีชนบทเกษตรกรรมในเขตแมนเนอร เมืองไมไดถูกกําหนดโดยความสัมพันธกับที่ดินอีกตอไป  
บุคคลในเมืองรวมกันทําการคาและอุตสาหกรรม  ตอมาไดเกิดชนชั้นพอคาอิสระและชางฝมือเพ่ิมขึ้น สาเหตุ
สําคัญท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจเมืองเติบโตมาจากผูไมมีที่ดินทํากินในแมนเนอรมากขึ้นอันเปนผลมาจากการท่ี
ประชากรเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ีแมนเนอรยังไมสามารถเล้ียงดูไดเน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมาก  
ขณะเดียวกันการถือครองท่ีดินของเหลาขุนนางทําใหชาวนาตองเสียสวยอยูเนือง ๆ และตอมาไดผันตัวไปเปน
พอคาและชางฝมือแทน  

          การกระจุกตัวอาศัยอยูในเมืองทั้งหลายของกลุมพอคา ชางฝมือตาง ๆ สามารถผลิตสินคาออกไดมาก
ขึ้น ดังนั้น จํานวนพอคาก็เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทําใหความสําคัญของพอคาและปริมาณสินคาในทองตลาดเพ่ิมขึ้น  
เมื่อการคาเจริญเติบโตขึ้น ผูคนจํานวนมากในแมนเนอรจึงทะยอยออกจากพ้ืนท่ีชนบทเพ่ือหางานทําดวยการ
เปนผูชวยพอคาหรือชางฝมือท่ีร่ํารวย บางคนหากไมมีที่ดินทํากินก็มาประกอบอาชีพกรรมกรซึ่งใชแรงงานและ
ไดคาจางที่รวดเร็วมากกวาอาชีพเกษตรกร หลายคนท่ีเขามาทํางานในตัวเมืองประสบความสําเร็จร่ํารวยข้ึน
ตามลําดับ  ผูคนในชนบทที่เดินทางเขามาในเมืองไดเขาเปนลูกจางของพอคาหรือนายชวงฝมือ บางคนโชคดีได
แตงงานกับลูกสาวของพอคาหรือเจาของโรงงานแลวพัฒนาธุรกิจของตนขึ้นมาจนร่ํารวย  พอคาใหมเหลานี้ได
ซื้อท่ีดินจํานวนมากในเมืองสรางบานใหญโต พอคาบางคนมีศรัทธาจนถวายอุทิศทรัพยสินสวนใหญใหแก
ศาสนา ปรากฎการณที่เกิดขึ้นเหลาน้ีไดชักนําใหผูคนละท้ิงวิถีชีวิตในแมนเนอรเพ่ือเขามาแสวงหาโชคและ
ความมั่นคั่งแทนท่ีวิถีชีวิตแบบเกา 
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               บรรดาพอคา ชางฝมือที่ร่ํารวยมีมากขึ้นตามเมืองตาง ๆ ทั่วยุโรป พวกพอคาใชทรัพยสินของตัว
สรางโบสถทองถิ่น โรงพยาบาล โรงทาน งานศาสนาหรืองานกุศลอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชนของเมืองและเพื่ออุทิศ
ใหกับบรรพบุรษผูวายชนมจนทําใหเมืองมีสิ่งกอสรางอาคารอันทันสมัยมากกวาแมนเนอรในชนบทอยางมาก
(Pounds. 1994: 422) พอคาบางคนท่ีร่ํารวยในเมืองเหลานี้ยังตองการแสวงหาการเล่ือนลําดับชั้นทางสังคม
ของตนโดยการใหบุตรสาวของตัวเองแตงงานกับพวกขุนนางหรืออัศวินเพ่ือเกี่ยวดองความสัมพันธกัน การ
แตงงานน้ียังมีเปาหมายท่ีจะใหชนชั้นสูงเหลานั้นยอมรับสถานะชนชั้นทางสังคมใหมของตัวเองรวมทั้งปกปอง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  พอคาตามเมืองเหลานี้หรืออีกนัยยะหนึ่งคือพวก “กระฎมพี” ไดกลายเปนผูนํา
ของชนชั้นใหมทางสังคมในยุคกลางเพราะชนชั้นกระฎมพีเองเปนผูฟนฟูการคาในระยะเร่ิมตน  ขณะที่พวก
กระฎมพีกําลังพัฒนาสถานภาพชนช้ันตัวเองขึ้นมาในสังคม พวกกระฎมพีนี้ก็ยังสรางสถานภาพตัวเองข้ึนมา
ใหมในศตวรรษน้ีดวยการเปนผูนําในแงกฎหมายใหมและเปนการสถาปนาความเปนผูนําทางชนชั้นใหมในยุโรป
ดวย (Epstein. 2009: 129) 

เมือง: สถานภาพที่มีลักษณะเปนรัฐ 

ในยุคกลางฐานะทางการเมืองของเมืองตาง ๆ นั้นจะมีการเลือกเจาหนาที่ของตนทําการบริหารกิจการ
ในเมืองนั้น ๆ  เมื่อมีกรณีพิพาท เกิดข้ึนก็จะนําไปพิจารณาพิพากษาท่ีศาลในเมืองนั้นเอง  การลงโทษความผิด
มีตั้งแตการปรับ โบย ตัดมือ แขนและขา หรือประหารชีวิตหากเปนเรื่องรายแรง  เมืองทางภาคพ้ืนยุโรปบาง
เมืองมีการลงโทษอยางทารุณที่สุด  ขาราชการเมืองรวมท้ังสมาคมวิชาชีพเปนผูควบคุมอุตสาหกรรมทั้งหลาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตและการจําหนายสินคาที่เปนเครื่องอุปโภคบริโภค (Wickham. 2007: 607) การ
ปองกันทุพภิกขภัยหรือภัยแลงนั้นผูปกครองจะทําการเก็บขาวและธัญพืชไวในยุงฉาง  เมืองบางแหงมีการออก
กฏขอบังคับลักษณะการแตงกายของชนชั้นตาง ๆ  เมืองบางเมืองอาจทําสงครามกันเอง หรือมีการลงนามใน
สนธิสัญญาพิเศษเกี่ยวกับผลประโยชนทางการคา  เมืองแตละแหงอาจมีการทําขอตกลงเปนทางการกับเมือง
อ่ืน ๆ ทั้งนี้เมืองอาจมีการรวมกันเปนสันนิบาต (league) โดยมีลักษณะในทางการเมือง เชน สันนิบาต
ลอมบารด เปนตน  

ขณะทีใ่นฝรั่งเศสนั้นเมืองทางภาคใตซึ่งมีรากฐานความเจริญเติบโตมานับตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมันนั้น  
มีอิสระมากกวาทางเหนือ  ในอิตาลีทางตอนเหนือนั้นหลังจากจักรวรรดิโรมันลมสลายลง เมืองตาง ๆ ไดทวี
ความมั่งค่ัง อํานาจและมีอิสรภาพขึ้นอยางมาก  และในทางปฏิบัติแลวผูปกครองเมืองตางมีอํานาจปกครอง
ตนเองเสมือนรัฐหนึ่ง ๆ เชน เมืองเวนิสและเจนัวที่คงฐานะเปนสาธารณรัฐ  เมืองอ่ืน ๆ หลายเมืองในอิตาลี
เกิดขึ้นในลักษณะท่ีแตกตางกัน  ในการสงครามที่ทํากันไมหยุดหยอนระหวางเมืองตอเมืองน้ันแมทัพมีโอกาส
กลายเปนผัปกครองสําคัญที่สุดขึ้นกอนแลวตอมาจึงตั้งตนเปนผูปกครองพลเมืองในเมืองนั้น ๆ เอง (Wickham. 

2007: 612) ดวยวิธีนี้ หัวเมืองตาง ๆ ในอิตาลีทางภาคเหนือจึงตกอยูในอํานาจของดยุค (dukedoms) เชน ดยุ
คแหงมิแลน (Dukedom of Milan) ซึ่งอยูใตการปกครองของตระกุลวิสคอนติ (Visconti) และ สฟอรซา 
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(Sforza) หรือในบางคร้ังอาจเปนผูปกครองในลักษณะอ่ืน ๆ บาง เชน เจาราชรัฐ (principalities) เคาท 
(county) เปนตน  

ในเยอรมันน้ันเมืองตาง ๆ เจริญขึ้นมีอํานาจและมียิ่งใหญทางการเมือง เชนกัน เมืองเหลานี้ได
ผลประโยชนมาจากลอรดที่เปนฆราวาสรวมทั้งบิชอปดวย  ในเมืองตาง ๆ ของเยอรมันประมาณ 50 แหงไดรับ
เสรีภาพในการปกครองตนเองและมีสถานะเปนเสรีนครและเมืองของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เชนกัน  เมือง
เหลานี้จะมีการรวมกันเปนสันนิบาตเพ่ือรับความปลอดภัยในการนําสินคาผานทางทั้งทางบกและทะเล  ทั้งนี้
สันนิบาตที่สําคัญและมีอํานาจมากในเยอรมัน ไดแก สันนิบาตแมน้ําไรน (Rhenish league) สันนิบาตฮันซา 
เปนตน  สันนิบาตฮันซาเกิดจากการรวมตัวของเมืองเยอรมันทางตอนเหนือโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครอง 
การคาใหรอดพนจากโจรสลัดและโจรทางหลวงเปนสําคัญ   

           ชนชั้นกลางหรือชนชั้นกระฎมพีไดเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในเมืองซึ่งเปนปรากฎการณใหมของสังคมยุโรป
ปลายยุคกลาง ชนชั้นกลางที่อาศัยอยูในเมืองน้ีเปนชนชั้นที่ตางกับขุนนางเจาของท่ีดินและนักบวชในศาสนจักร
ที่อาศัยในชนบทสังคมยุคกลางนั้นรักษาเพียงผลประโยชนของพวกขุนนางและนักบวชตลอดจนอภิสิทธิ์ของชน
ชั้นปกครองเทานั้น เพราะชนชั้นเหลานี้มองวาโครงสรางระเบียบจารีตเดิมเปนสิ่งท่ีจําเปนท่ีขาดไมไดเพ่ือรักษา
สังคมเอาไว โดยขุนนางมองวาพวกตนทําหนาที่คุมครองราษฎรเมื่อเกิดศึกสงคราม ขณะที่นักบวชมองวาพวก
ตนมีหนาที่สั่งสอนศีลธรรมและนําพาราษฎรไปสูอาณาจักรแหงพระเจา  อยางไรก็ดี ชนชั้นกระฎมพีเองก็ยังคง
ยอมรับอํานาจทางการของชนชั้นผูปกครองเหลานี้ และยังยอมรับอํานาจอภิสิทธิ์ของขุนนางรวมถึงอํานาจของ
นักบวชในฝายศาสนา (Hodgett. 2006: 88-90)   

            อยางไรก็ดี ขอเรียกรองที่สําคัญของชนช้ันกลางคือ “เสรีภาพ” ในการดําเนินกิจกรรมทางการคา
เพราะการคาเปนบอเกิดของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น พวกกระฎมพีจึงเรียกรองเสรีภาพสวนบุคคลเพ่ือ
รักษาผลประโยชนทางการคาเปนหลัก (Epstein. 2009: 116) ความคิดของพวกกระฎมพีนั้นถือวาเสรีภาพ
เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ซึ่งตอมากลุมชนชั้นกระฎมพีไดมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานทางกฎหมายเพ่ือเปน
หลักการคํ้าประกันเสรีภาพของพวกเขาที่ตองปกครองในเมือง โดยเสรีภาพดังกลาวมากจากการยินยอมพรอม
ใจกันของชาวเมืองซึ่งจะไมถูกแทรกแซงจากอํานาจอภิสิทธิชนของเหลาขุนนางและนักบวช   กฎหมายใหมนี้มี
ขึ้นในตนศตวรรษท่ี 11 ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดเอ้ือใหเกิดการสรางกฎหมายสําหรับพอคาขึ้นมาคือกฎหมายพาณิชยใน
ยุคกลาง  กฎหมายนี้ไดรวบรวมวิธีปฏิบัติที่มาจากประสบการณทางธุรกิจซึ่งเปนประเพณีสากลท่ีพอคาใชใน
การซื้อขาย  ในชวงแรกกฎหมายเหลานี้ไมไดรับการยอมรับอยางเปนทางการและไมสามารถใชบังคับในศาลท่ีมี
อยูในขณะนั้นได  ดังนั้น พวกพอคาจึงตกลงกันเลือกอนุญาโตตุลาการขึ้นระหวางกันเอง ซึ่งอนุญาโตตุลาการ
คือผูที่มีความรูทางกฎหมายและระงับขอพิพาทเหลานั้นได สิ่งเหลานี้คือจุดกําเนิดของศาลในยุโรปดวย ในเวลา
ไมนานตอมาอํานาจของศาลแบบเปนครั้งคราวนี้ก็กลายเปนอํานาจศาลประจํา และไดรับการยอมรับทางการ
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ในราวตนศตวรรษท่ี 12  ในขณะเดียวกันไดมีการต้ังศาลทองถิ่นขึ้นในเมืองโดยเลือกมาจากคนเมืองและผูที่มี
ความสามารถในการพิจารณาคดี  ตอมาศาลประเภทดังกลาวไดเกิดขึ้นในอิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ 
เมื่อไดรับสิทธิอํานาจศาลทําใหเมืองกลายเปนพื้นที่แหงอํานาจศาลอิสระ ซึ่งอยูนอกกรอบประเพณีเดิมท่ีชนชั้น
ผูปกครองมีอํานาจในการตัดสิน    

           อํานาจของศาลอิสระในเมืองยังตามมาดวยสิทธิการปกครองตนเองในเมืองเชนกัน โดยในเวลาตอมา
ไดเกิดการรวมกลุมเปนเมืองขึ้นทําใหเกิดการจัดการตาง ๆ เพ่ือความสะดวกในการปองกันตนเอง ซึ่งเมือง
จะตองมีการบริหารจัดการใหกับตนเอง  การจัดการปกครองตนเองของเมืองเกิดขึ้นเปนรูปรางในศตวรรษที่ 
11-12  รูปแบบการปกครองประกอบดวยองคกรสําคัญตาง ๆ เมืองใหมที่กอกําเนิดขึ้นไมมีระบบการปกครอง
เกาที่ใชยึดถือหรือเลียนแบบไดเลย เน่ืองจากชนช้ันกลางเหลานี้ตองการที่ทําใหมีการสถาปนาระบบการ
ปกครองขึ้นใหมของเมืองเพ่ือเปนรูปแบบอุดมคติเสรีภาพตามที่ชนชั้นกระฎมพีปรารถนา (Pirenne. 1956: 
53) เมื่อมีการสรางเมืองใหมเกิดข้ึนจึงมีความจําเปนในการปองกันเมืองใหมที่เกิดขึ้นเชนกัน เนื่องจากเมือง
เปนที่เก็บสินคามากมายและเปนที่เก็บทรัพยสมบัติมหาศาลของเหลาพอคาทั้งในเมืองและตางแดนที่แวะเวียน
มาคาขาย ทําใหตองมีการคุมครองปองกันจากการปลนสะดมดวยการกอสรางกําแพงที่แข็งแรง การกอสราง
กําแพงจึงเปนงานแรกที่เกิดข้ึน  ดังนั้น จึงมีการเก็บภาษีชุมชนเพ่ือแสดงใหเห็นความสําคัญของการสรางปอม
ปราการ  

            เมืองที่สรางขึ้นจึงมีความจําเปนตองมีการเก็บภาษีเงินไดเพ่ือใชจายในการทํานุบํารุงปอมปราการอยู
เสมอ โดยจะมีการเก็บจากคนเมืองโดยเฉพาะบรรดาพอคาและชางฝมือ  ผูที่อาศัยในเมืองทุกคนก็ตองชวยกัน
ออกคาใชจายดังกลาว โดยอัตราสวนที่แตละคนจะตองเสียภาษีนั้นถูกคํานวณจากฐานทรัพยสินของแตละคน  
การเก็บภาษีจากผูเสียภาษีก็เพ่ือใชเงินสวนน้ันเพ่ือประโยชนสาธารณะ ตอมาเมื่อเมืองสถาปนาไดอยางม่ันคง
จึงเกิดการเลือกต้ังสภาเทศบาลเมืองขึ้น  ในปลายศตวรรษที่ 12 สภาเหลานี้ไดรับการยอมรับและปรากฎอยูใน
ขอบัญญัติสวนทองถิ่น  เมืองตาง ๆ หลายเมืองนับต้ังแตในอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนีนั้นตางก็มี
คณะกรรมการสภาเมืองทําหนาที่ดานการศาล บริหารและนิติบัญญัติของแตละเมืองซึ่งกลายเปนคุณลักษณะ
เฉพาะของเมืองในยุคกลาง (Pounds. 1994: 437-438) 

          เจาผูครองเมืองบางแหงมองเห็นประโยชนจากการท่ีเมืองมีการคาเฟองฟูและมีการสรางถนนหนทําให
การติดตอทางการคาเพ่ิมข้ึน  ขณะเดียวกันขุนนางผูครองเมืองก็จัดเก็บภาษีทุกชนิดเพ่ิมข้ึนตามไปดวย  ผูครอง
เมืองบางคนท่ีอาศัยในแถบชนบทก็ไมไดใกลชิดกับประชาชน รวมถึงเจาผูครองเมืองท่ีเปนนักบวชที่ปกครองอยู
ในแถบชนบท ผูปกครองเหลานี้ยังคุนชินกับโครงสรางระบอบจารีตนิยมและปกครองแบบอนุรักษนิยมโดยไม
ยอมใหดินแดนของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางไร  บิชอปหลายรูปที่ปกครองอยูในเมืองซึ่งเปนศูนยกลาง
บริหารของสังฆมณฑลยังคงตองการรักษาอํานาจทางการเมืองของตนไวและไมไดถูกดูดกลืนดวยระบอบทุน
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นิยมโดยพวกพอคาและชางฝมือ พวกนักบวชที่เครงศาสนาขัดขวางความตองการของคนเมืองหรือชนชั้นกลาง
อยางมาก เนื่องจากชนช้ันกลางเหลานี้ไดทําลายขนบจารีตนิยมท่ียึดถือมายาวนานหลายรอยปอันจะนําพา
สังคมหางไกลออกไปจากคริสตจักรคาทอลิก 

ลักษณะสําคัญของพวกชนชั้นกระฎมพีหรือชนชั้นกลางยังถือเปนผูมีอภิสิทธิ์ทามกลางประชากร
ทั้งหลายท่ีพักอาศัยในเมือง โดยชนชั้นกลางนี้เปนกลุมบุคคลที่ตางออกไปกับผูที่อยูนอกกําแพงเมือง ทั้งนี้เมื่อ
ออกพนประตูเมืองแลวประชาชนก็จะอยูในอีกโลกหนึ่ง  ดังนั้น การไดเปนสมาชิกพลเมืองของเมืองจึงถือวามี
ขอไดเปรียบอยางมาก  คนเมืองไมตองอยูภายใตกฎหมายประเพณี ทําใหคนเมืองมีฐานะทางชนชั้นตางหากซึ่ง
ตอมาเรียกวาฐานันดรที่สามในเวลาตอมา (Epstein. 2009: 136-139) 

           พ้ืนที่ของเมืองยังไดรับอภิสิทธิ์เชนเดียวกับอารามในยุคกลางเชนกัน เมืองเปนพ้ืนท่ีพิเศษที่ละเมิด
ไมได  เมืองยังเปนที่คุมครองผูที่หนีหลบภัยจากอํานาจทางการภายนอกและยังเปนที่หลบภัยที่ปลอดภัย
เชนเดียวกับโบสถ  กลาวไดวาคนเมืองกลายเปนชนชั้นพิเศษที่ไดรับการยกเวนในทุกสิ่ง แตละเมืองเปนเสมือน
รัฐอธิปไตยขนาดเล็กที่มีอํานาจในการบริหารจัดการตนเองโดยไมถูกแทรกแซง  ในบางครั้งเมืองมีการรวมตัว
เปนพันธมิตรหรือสันนิบาตเพราะหลายเมืองน้ันตองเผชิญภัยรวมกันหรืออาจมีการสรางผลประโยชนรวมกัน 
เชน สันนิบาตฮันซาของดินแดนเยอรมัน เปนตน 

สรุป 

กลาวไดวาเมืองถือกําเนิดขึ้นในชวงปลายยุคกลาง  การถือกําเนิดขึ้นของเมืองยังสงผลใหเศรษฐกิจใน
ยุโรปเกิดการฟนตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากซบเซามานานนับหลายรอยป  ปจจัยสําคัญที่ทําใหการคาในยุคกลาง
เกิดขึ้นยังมาพรอมกับบรรดาพอคาและชนชั้นกลางท่ีมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในยุคกลาง  ดวย
เหตุนี้เมืองที่ถือกําเนิดขึ้นในปลายยุคกลางจึงมีสวนสําคัญที่ทําใหยุโรปหลุดพนจากยุคมืด และกาวเขาสูยุค
สมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากการเดินทางคนพบโลกใหมของโคลัมบัส อันมีผลโดยตรงใหเศรษฐกิจ
ของยุโรปพลิกโฉมหนาไปอยางรวดเร็ว 
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พัฒนาการของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ 

ธิติพงศ มีทอง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ 

บทความเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาการกอตัวของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ  ผลจากการศึกษาพบวา
นครรัฐกรีกเปนรูปแบบการเมืองเกาแกที่เกิดขึ้นในอารยธรรมยุโรปโบราณ  นครรัฐกรีกหรือโปลิสเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะทางประวัติศาสตรของอารยธรรมท่ีเกิดขึ้นในตะวันตก  ทั้งนี้โปลิสนั้นมีความสัมพันธในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศาสนาซึ่งหลอมรวมเขาไวดวยกัน แมวากรีกจะมีนครรัฐเกิดขึ้น
มากมายหลายรอยแหง  แตอยางไรก็ตาม ชาวกรีกเหลานั้นตางก็มีสายใยสัมพันธที่ยึดโยงเขาดวยกันและไมเกิด
การแตกแยกแตอยางใด แมวาแตละนครรัฐจะมีอํานาจอธิปไตยและรูปแบบการปกครองที่แตกตางกันออกไปก็
ตาม  นครรัฐกรีกประกอบไปดวยคุณสมบัติมากมายซึ่งแตละนครรัฐตางมีคุณลักษณะเหลานี้รวมกันและ
คลายคลึงกัน  สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนคุณลักษณะสําคัญอยางยิ่งในอารยธรรมตะวันตกอยางมาก  นครรัฐกรีก
รุงเรืองจนมาถึงสมัยยุคเฮเลนิสติก เมื่อพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชทรงพิชิตนครรัฐกรีกเหลานั้น ทําใหนคร
รัฐกรีกตองลมสลายลงและถูกปกครองดวยกษัตริยเพียงพระองคเดียว 

คําสําคัญ: นครรัฐ ยุคมืด โครงสราง อธิปไตย 
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Development of The Ancient Greek City-States.  

Dhitiphong Meethong 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University 

*pices_aphrodite@hotmail.com

Abstract 

The objective of this article is to study the formation of ancient Greek city-states. The 

results of the study revealed that the Greek city-state was an ancient political form that 

arose in ancient European civilizations. The Greek city-state, or Polis, is a unique historical 

feature of civilizations that emerged in the West. Polis is linked in politics, economy, society, 

culture and religion, which are fused together. Although Greece has hundreds of city-states 

arising However The Greeks had ties that were intertwined, and there was no divide in any 

way. Each city-state has different sovereignty and form of government. Greek city-states are 

made up of many properties, each of which share these characteristics and are similar. They 

became extremely important features in Western civilization. The Greek city-state prospered 

until the Hellenistic period. When Alexander the Great conquered those Greek city-states 

causing the Greek city-state to collapse and be ruled by a single king 

Key words:  Dark Age,  City-State, Structure, Sovereign 

บทนํา 

นครัฐหรือโปลิส (polis) เปนโครงสรางแบบฉบับของชุมชนในสมัยกรีกยุคโบราณประกอบไปดวย
ศูนยกลางทางการเมืองโดยโปลิสจะมีปอมปราการรายลอม โปลิสยังเปนศูนยกลางทางศาสนสถานท่ีใชในการ
ประกอบพิธีกรรมซึ่งลวนต้ังอยูบนอะโครโปลิส (acropolis)  อยางไรก็ดี โปลิสบางแหงจะมีคุณลักษณะเฉพาะ 
ทางภูมิศาสตรกายภาพที่ตางกัน ศูนยกลางโปลิสบางแหงอาจเปนทาเรือซึ่งสามารถควบคุมพ้ืนท่ีโดยรอบของ
นครรัฐเอาไว  ทั้งนี้คําวาโปลิสหรือนครรัฐมาจากคําวา city-state โดยโปลิสกรีกมีฐานะเปนแบบฉบับของนคร
รัฐท่ีเปนเอกเทศ  ในแตละโปลิสของกรีกโบราณจะมีอํานาจทางการเมืองการศาล นิติบัญญัติ การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา สถาบันทางสังคมซึ่งไมเกี่ยวของตอกันในแตละโปลิส  ทวาแตละโปลิสจะมีความสัมพันธ
ทางการทูตรวมทั้งความสัมพันธทางการคาท่ีของเกี่ยวตอกัน  เศรษฐกิจการคาของแตละนครรัฐกรีกมีการ
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ติดตอพ่ึงพาและคาขายระหวางกัน  ขณะเดียวกันนครรัฐกรีกในบางภูมิภาคอาจมีการรวมตัวเปนพันธมิตรเพ่ือ
ผลประโยชนในจุดมุงหมายบางอยาง โดยเฉพาะการรวมตัวเปนพันธมิตรในการทําสงคราม  วัฒนธรรมนครรัฐ
ของชนชาติอ่ืน ๆ ก็มีโครงสรางทางการเมืองและสถาบันทางสังคมท่ีคลายคลึงดวยเชนกัน เชน พวกบาบิโลน 
อีทรัสกัน และชาวฟนีเซีย ตามลําดับ ซึ่งชนชาติตาง ๆ เหลานี้ลวนมีการจัดตั้งนครรัฐของพวกตนขึ้นมาเชนกัน 
ทั้งนี้นักประวัติศาสตรสันนิษฐานวาโปลิสของกรีกนั้นอาจไดรับอิทธิพลแบบอยางมาจากนครรัฐของฟนีเซีย
เนื่องจากกรีกมีความใกลชิดทางดานภูมิศาสตรทางกายภาพที่อยูใกลเคียงกันกับชาวฟนิเซีย 

โปลิสของกรีกถือกําเนิดข้ึนในสมัยยุคมืดกรีก หลังจากการลมสลายของอารยธรรมไมซีเนียน  ในราว
ศตวรรษที่ 8 กอนคริสตกาลไดเกิดชุมชนเมืองขึ้นอยางเปนรูปประธรรม ทั้งนี้ในสมัยยุคมืดไดเกิดโปลิสหรือน
ครรัฐกรีกเกิดขึ้นราวพันแหง  แตอยางไรก็ตาม โปลิสที่มีชื่อเสียงในเวลาน้ัน ไดแก เอเธนส สปารตา ธีเบส 
โรดส อารกอส เอริส เปนตน  ทั้งนี้นครรัฐสปารตาถือไดวาเปนนครรัฐท่ีใหญที่สุดมีพ้ืนที่ราว 8,500 ตาราง
กิโลเมตร ในขณะที่โปลิสอื่น ๆ อาจมีขนาดพ้ืนท่ีที่ตางกันออกไป นครรัฐบางแหงมีความสําคัญในแงภูมิศาสตร 
กายภาพเพราะสามารถควบคุมฐานที่มั่นทางทะเล การสรางทัพเรือ และควบคุมเสนทางการคาทางทะเลไวได 
ทําใหนครรัฐเหลานี้ควบคุมพ้ืนที่ทางทะเลอยางม่ันคงอันมีผลตอการคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
แถบทะเลอีเจียน  แตละโปลิสนั้นจะมีคุณลักษณะรวมที่คลายคลึงกันหลายอยางนับตั้งแต อาคารสาธารณะ 
ยิมเนเซียม รูปแบบสถาปตยกรรม อาคารวิหาร โรงละคร อนุสาวรียบุคคลสําคัญของนครรัฐ เปนตน  
นอกจากนี้สิ่งที่โปลิสแตละแหงยังมีรวมกันคืออะกอรา (agora) ซึ่งเปนสถานที่สําคัญในการทําการคาและการ
พบปะของผูคนในนครรัฐ 

ปรากฏการณนครรัฐกรีก 

สถานภาพสังคมกรีกในยุคมืดตอนปลายเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง  ภายหลังจากสงคราม
กลางเมืองของชาวกรีกระหวางพวกดอเรียนกับชาวกรีกพ้ืนเมืองยุติลง ประชากรเริ่มเพ่ิมจํานวนมากยิ่งขึ้นทั้ง
ในกรีกแผนดินใหญและกรีกเอเชียไมเนอร  แตอยางไรก็ดี ชนชั้นสูงยังคงยึดท่ีดินเปนจํานวนมากทําใหมีชาวนา
ที่ยากไรเกิดขึ้นทั่ว ชาวนาเปนจํานวนมากซ่ึงไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองตองขายตัวลงเปนทาส  จํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นทําใหชาวกรีกจําตองบุกเบิกพ้ืนที่ทางการเกษตรรวมท้ังการตั้งถิ่นฐานบานเรือน 
ปรากฏการณเหลานี้เกิดข้ึนทั่วในกรีกแผนดินใหญ  ในเวลาตอมาประชากรที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้นไดรวมตัวกับ
พ้ืนท่ีขางเคียงเปนชุมชนหมูบานขนาดใหญ  ขณะเดียวกันประชากรเหลานี้ซึ่งสวนใหญเปนพวกชาวนายังคง
ตองพ่ึงอิทธิพลจากชนชั้นสูงโดยเฉพาะการคุมครองความปลอดภัยจากผูรุกรานภายนอก  

 เมื่อเกิดสงครามนั้นพ้ืนที่ราบสูง (plateau) ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ชนชั้นสูงยึดครองมาแตเดิมน้ันจะเปน
สถานที่คุมครองพลเมืองเปนอยางด ีเนื่องจากภูมิศาสตรของกรีกสวนใหญที่มีภูเขาสูงชันเปนจํานวนมากและยัง
ถูกใชเปนปราการปองกันการบุกรุก เชนเดียวกับในยุคกลางท่ีชนชั้นลางของสังคมก็ตองอาศัยปราสาทของเหลา
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ขุนนางเปนที่คุมครองเม่ือเกิดภัยสงครามและตองและเปลี่ยนดวยการสงสวยใหกับขุนนางเหลานั้นเหมือนกับ
ชนชั้นลางชาวกรีกที่ตองสงสวยใหขุนนางทองท่ี  แตในบางพ้ืนที่ เชน นครรัฐในหมูเกาะไซคลาดีสอาจไมมีพ้ืนที่
สูงเหมือนเชนในกรีกแผนดินใหญจึงตองสรางกําแพงโอบลอมเมืองเพ่ือปองกันขาศึก  หรือแมกระทั่งในบาง
พ้ืนท่ีซึ่งไมมีที่สูงนั้นก็ตองสรางกําแพงลอมเมืองดังเชนที่นครรัฐสเมอนา (Smyrna) ซึ่งมีคนพบรองรอบการ
สรางปราการกําแพงลอมเมืองขนาดใหญ 

ในปลายศตวรรษท่ี 8 ชนชุมกรีกหลายแหงไดกอตัวขึ้นเปนรูปแบบการปกครองใหมทางรัฐศาสตรของ
โลกที่เรียกวานครรัฐ (city-state) ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นทั่วท้ังกรีกแผนดินใหญ กรีกเอเชียไมเนอร 
รวมท้ังหมูเกาะกรีกในทะเลอีเจียนอีกทั้งยังมีการขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วในปลายยุคมืด  โครงสรางการ
ปกครองแบบนครรัฐจึงเปนสิ่งเฉพาะที่ชาวกรีกสรางข้ึนและไมไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมใด ๆ ของโลก [หาก
เปรียบจะเห็นไดวาโลกของนครรัฐกรีกที่มีอยูเปนอันมากมีสถานะเหมือนกับโลกของเราที่มีอยูหลากหลาย
ประเทศเชนกัน] ปรากฏการณนครรัฐมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอโครงสรางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ตอชาวกรีกเปนอยางมาก อีกทั้งยังกลายเปนเอกลักษณทางประวัติศาสตรของโลกตะวันตกดวย  อาจกลาวได
วาสารัตถะสําคัญของนครรัฐเปนชุมชนขนาดใหญ  คนในนครรัฐมีปฏิสัมพันธระหวางกันซึ่งนครรัฐอาศัยความ
ยุติธรรมหรือกฎหมายเปนสถาบันสําคัญในการปกครอง  ความยุติธรรมจึงกลายเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอพลเมืองใน
นครรัฐท่ีตนสังกัด  นครรัฐยังมีสวนสําคัญท่ีทําใหระบบการเมืองเก่ียวของกับพลเมืองโดยตรง สิ่งนี้จึงกลายเปน
รากฐานสําคัญท่ีทําใหวิถีชีวิตของชาวกรีกมีความเกี่ยวพันกับนครรัฐของตนเพราะกิจกรรมของนครรัฐจะสงผล
ตอการดําเนินชีพของพลเมืองดวย   

แตละนครรัฐกรีกจะมีเทพคุมครองเมืองแตละแหงเชนกัน เชน นครรัฐเอเธนสและสปารตานั้นนับถือ
เทวีอเธนาเปนเทพคุมครองเมือง  ขณะที่เทวีเฮรานั้นเปนองคเทพที่คุมครองนครรัฐซามอส  สวนเทพอพอลโล
จะไดรับการบูชาอยางกวางขวางจากนครรัฐเอรีเทรียและคอรินธ  ดังนั้น เทพประจําเมืองของแตละแหงจะมี
วิหารเพื่อประดิษฐานเทวรูปจําลองของเทพนั้น ๆ ซึ่งตอมาวิหารเหลานี้ไดกลายเปนศูนยกลางของผูคนในนคร
รัฐอีกเชนกัน ศูนยกลางของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนายังทําใหประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลของนคร
รัฐสามารถเชื่อมตอและมีสายสัมพันธกับผูคนในเมืองไดอยางแนบแนน เชน วิหารพยากรณแหงเดลฟซึ่ง ถูกใช
เปนท่ีทํานายซึ่งเชื่อวาเปนขอความสารท่ีสื่อออกมาจากเทพอพอลโล  วิหารกรีกสวนใหญที่มีการกอสรางเพ่ือ
บวงสรวงน้ันสวนใหญจะมีรูปแบบโครงสรางที่คลายคลึงกันคือเปนวิหารสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญและมีเมกา
รอน (megaron) ซึ่งเปนหองโถงซ่ึงประดับประดาอยางโอโถงเพ่ือใชเปนท่ีประกอบศาสนพิธี  รูปแบบวิหารที่
เดนชัดอยูที่วิหารบูชาเทวีเฮราที่เกาะซามอส  ตอมาวิหารเหลานี้ไดมีพัฒนาการรูปลักษณที่งดงามขึ้นตามยุค
สมัยและตอมายังกลายเปนจุดศูนยกลางของแตละนครรัฐ โดยเฉพาะการจัดการแขงขันกีฬาหรือการละครเพ่ือ
เปนการเฉลิมฉลองใหแกองคเทพเจาที่คุมครองเมือง    

การบวงสรวงตอเทพยดาเหลาน้ีนั้นชาวกรีกเชื่อวาเหลาทวยเทพทรงมีอํานาจในการเขาแทรกแซง
ชะตากรรมของมนุษยได  ดังเชน ในมหากาพยอีเลียดที่เทพอพอลโลทรงมีอํานาจในการบังคับใหชะตาชีวิตของ
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พาทรอคลุส (Patroclus) เสียชีวิตลงได  ขณะที่เทพองคอ่ืน ๆ ก็สามารถแทรกแซงโชคชะตาของมนุษยดังเชน
เจาชายเฮคเตอร เปนตน  ดังนั้น กลาวไดวาการถือกําเนิดขึ้นของนครรัฐตาง ๆ ของกรีกในชวงปลายยุคมืดมี
ความเกี่ยวของกับเทพเจารวมถึงวีรบุรุษผูสรางบานแปงเมืองนั้นขึ้น  เมื่อสิ้นปลายศตวรรษท่ี 8 กอนคริสตกาล 
กรีกเขาสูยุคโบราณ (Greek ancient age) นครรัฐแตละแหงของกรีกมีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีพัฒนาการ
ทางการเมืองท่ีซับซอนมากขึ้น นครรัฐหลายแหงมีการจัดตั้งระบบการทหารเพ่ือปกปองอธิปไตยจากการรุกราน
ของนครรัฐขางเคียงอีกเชนกัน  นครรัฐยังกลายเปนที่บมเพาะความจงรักภักดีที่พลเมืองมีตอนครรัฐของตน 
และยังทําใหเกิดสํานึกความเปนชาวกรีกอีกเชนกัน  แนวคิดนครรัฐกรีกยังสงผานมาถึงความเปนรัฐชาติในยุค
ปจจุบันอีกเชนกันที่สะทอนวาพลเมืองทุกคนลวนเปนสวนหนึ่งของประเทศ   

คุณลักษณะท่ัวไปของนครรัฐกรีก 

คุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญของแตละโปลิสคือประชากรจํานวนมากของนครรัฐตาง ๆ ในกรีกมักอาศัยอยู
ในตัวเมืองมากกวาพ้ืนที่ชนบทเกษตรกรรม ซึ่งพ้ืนท่ีชนบทเกษตรกรรมจะอยูรายลอมพ้ืนที่ตัวเมืองหรือโปลิส 
ทั้งนี้ศูนยกลางของพ้ืนที่ตัวเมืองของนครรัฐกรีกมักจะเปนพ้ืนที่สวนราชการตลอดจนพ้ืนที่การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงมีวิหารเปนใจกลางสําคัญของนครรัฐแตละแหง  แตนับแตศตวรรษที่ 8 กอนคริสตกาล
เปนตนมา อาคารทางราชการที่สําคัญในโปลิสถือกําเนิดมากข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการเมือง อาคารท่ี
เปนสวนกลางทางราชการมักจะอยูบริเวณใจกลางของตัวเมืองมากขึ้น สวนอาคารหรือวิหารท่ีเกี่ยวของกับ
ทางศาสนสถานหลายแหงนั้นไมไดตั้งอยูในใจกลางชุมชน ศาสนวิหารหลายแหงอาจตั้งอยูไกลออกไปหางจาก
พ้ืนท่ีสวนกลางราชการหรือตั้งอยูตามพ้ืนที่ทางธรรมชาติในนครรัฐนั้น ๆ อันเปนพ้ืนที่ทางประวัติศาสตรที่
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่เกิดข้ึน 

ครั้นในศตวรรษที่ 7 กอนคริสตกาล โปลิสกรีกถูกสรางขึ้นโดยมีปอมปราการรายลอม ตลอดจนมีการ
สรางกําแพงเมืองจนกลายเปนพรมแดนที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นในแตละภูมิภาค  ในขณะที่พ้ืนท่ีอะกอราถูกสราง
ขึ้นเปนพื้นท่ีกิจกรรมทางการคาตลอดจนเปนสถานที่ท่ีประชาชนในนครรัฐตางมาพบปะพูดคุยกัน  ในศตวรรษ
ที่ 5 กอนคริสตกาล โปลิสกรีกเริ่มมีคุณลักษณะท่ีเดนชัดมากขึ้นโดยมีการวางแผนผังของเมือง การกําหนด
พ้ืนท่ีเฉพาะพิเศษที่ถูกกําหนดขึ้น เชน พ้ืนที่จัดสรรของเอกชน พ้ืนที่สาธารณะ ตลอดจนพ้ืนที่ ใชสอยในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  โปลิสกรีกจํานวนมากมีที่ประชุมของพลเมือง (assembly) โดยมีจุดมุงหมาย
ทางการเมืองและกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมบันเทิงนันทนาการ งานรื่นเริงมหรสพ การโรงละคร และ
ยิมเนเซียม เปนตน 

แนวคิดพ้ืนฐานของโปลิสหรือนครรัฐโดยทั่วไปนั้นวางอยูบนหลักการที่พลเมืองชายมีสิทธิทางการเมือง
โดยเทาเทียมกัน รวมถึงการวางอยูบนพื้นฐานความเปนเจาของของทรัพยสินและท่ีดิน  ทั้งนี้ในทางปฏิบัติไมวา
โปลิสจะปกครองดวยรูปแบบใดก็ตาม เชน ระบบทรราชย ระบบคณาธิปไตย ระบบประชาธิปไตย ทวาอํานาจ
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ทางการเมืองของแตละนครรัฐนั้นจะถูกควบคุมโดยตระกูลชนชั้นสูงของโปลิสนั้นๆ ซึ่งมีเพียงไมกี่ตระกูลเทานั้น
ตระกูลชนชั้นสูงเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการควบคุมดําเนินการกิจกรรมทางการเมืองในโปลิสเปนหลัก ชน
ชั้นสูงเหลาน้ียังมีบทบาทําคัญตอการควบคุมสภาชั้นสูง ระบบการบริหารของราชการ และการควบคุมระบบ
ทหารในระดับสูงเอาไวทั้งสิ้น  ขณะทีพ่ลเมืองในนครรัฐกรีกนั้นจะประกอบไปดวยคนจนและคนรวยซ่ึงเขามามี
บทบาททางการเมืองนอยมากกวาชนชั้นสูง  แตอยางไรก็ดี เมื่อเวลาผานไปเศรษฐกิจการคาที่เจริญเติบโตมาก
ขึ้นของแตละโปลิสก็ทําใหเกิดชนชั้นร่ํารวยเหลานี้ขยับสถานะดวยการเปนเจาของท่ีดินและทรัพยสิน กลุมคน
เหลานี้ไดสั่งสมความม่ังคั่งจากการลงทุนและการประกอบกิจการทางการคา ซึ่งทําใหตอมาชั้นชนมั่งค่ังเหลานี้
เริ่มเขามามีอํานาจทางการเมืองเชนกัน  

ขอสังเกตที่สําคัญอยางหนึ่งของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณคือการดูดกลืนพ้ืนท่ีชนบทเขาสูตัวเมืองหรือ
ระบบไซโนซิสม (synoecism) ระบบดังกลาวน้ีเปนรูปแบบการสรางตัวเมืองในสมัยโบราณของกรีก ซึ่งเปนการ
ดูดกลืนหรือรวมประชากรในหนวยพ้ืนที่ตาง ๆ ในบริเวณรอบขางท่ีเปนเขตชนบทเขากับตัวเมืองอันเปนผลมา
จากการต่ืนตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ในสมัยกรีกโบราณนั้นมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 กลุมใหญคือ
ดีมหรือดีมอส (deme/demos) ซึ่งเปนเขตชนบทรวมท้ังเปนเขตชานเมืองซึ่งเปนที่อยูอาศัยของชาวนา คน
เล้ียงสัตวรวมถึงกลุมคนในฐานลาง ทั้งนี้ดีมอสเปนพ้ืนที่อยูอาศัยของประชากรกรีกท่ีเกิดขึ้นในสมัยกรีกยุคมืด  
และแอสตี้ (asty) ซึ่งเปนเขตท่ีอยูของขุนนาง ชนชั้นสูง ขุนศึกและนักบวช เปนตน  ทั้งนี้ ความแตกตาง
ระหวางดีมอสและแอสต้ีนั้นมีความสําคัญมากในทางการเมืองและเศรษฐกิจกรีกในสมัยโบราณ อีกทั้ง ยังมี
ลักษณะตรงขามกันในวิถีชีวิตระหวางในเขตชนบทและตัวเมืองดวย  ทั้งนี้ตัวเมืองหรือแอสตี้นั้นถือไดวามี
บทบาทสําคัญอยางมาก เนื่องจากตัวเมืองเปนเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจและการเมืองซ่ึงมีอิทธิพลครอบงําตอความคิด
และวัฒนธรรมตอผูคนในนครรัฐกรีกอยางมาก  วิถีของความเปนเมืองน้ันไดกระตุนใหผูคนเขามาอยูรวมกัน
เปนพ้ืนที่ขนาดใหญรวมถึงมีการพัฒนาในเร่ืองระบบโครงสรางการปกครองและการเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองดวย ทั้งนี้เมื่อตัวเมืองหรือแอสตี้นั้นมีความเจริญมากเพียงใด เขตตัวเมืองก็จะมีการดูดกลืนพ้ืนที่ชนบท
หรือดีมในบริเวณใกลเคียงใหเขามาเปนสวนหนึ่งของเมืองดวย ความเจริญของตัวเมืองจึงนับวามีบทบาทสําคัญ
ในการสรางใหชาวกรีกเกิดการต่ืนตัวทางการเมืองและสรางสํานึกทางการเมืองขึ้นในแตละนครรัฐ  อยางไรก็
ตาม สวนในพ้ืนที่ที่หางไกลออกไปสุดของนอกนครรัฐนั้นเรียกวาคอรา (chora) พ้ืนท่ีดังกลาวนี้เปนพ้ืนท่ีชุมชน
หมูบานที่อยูดานนอกสุดที่หางไกลความเจริญมาก พ้ืนที่ในเขตเหลานี้มีประชากรเบาบางและประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรมและการเล้ียงปศุสัตว มีความเปนอยูอยางสันโดษและไมสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองหรือ
แมกระท่ังเศรษฐกิจการคาเพราะกลุมคนเหลานี้อาศัยวิถีแบบพอเพียงเปนสําคัญ 

อัตลักษณเฉพาะของโปลิส 
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นอกเหนือจากพลเมืองชายแลว กลุมทางสังคมของนครรัฐกรีกที่กอตัวขึ้นยังประกอบไปดวยชนชั้นตาง 
ๆ อีกมาก ไดแก สตรี ทาส รวมถึงชาวตางดาว ซึ่งกลุมคนเหลานี้มีมากกวาเมื่อเทียบกับสัดสวนของประชากร
ชาย  อยางไรก็ดี แมแตมีกลุมประชากรที่หลากหลายในนครรัฐ ทวาโปลิสกรีกก็พยายามสรางการหลอมรวม
ความเปนเอกภาพขึ้นมาเชนกัน การหลอมรวมสรางความเปนเอกภาพทางอัตลักษณนี้ประสบความสําเร็จใน
หลาย ๆ ดาน เชน การสรางพื้นที่ชุมชนพบปะหรืออะกอราท่ีประชาชนของแตละนครรัฐสามารถมาพบเจอกัน
ได  นอกจากน้ีผูนํากรีกยังมีวิธีการสรางการหลอมรวมความเปนเอกภาพข้ึนอีกนับตั้งแต การจัดเทศกาลและ
งานเฉลิมฉลองในวันพิเศษของแตละปในแตละนครรัฐกรีก ซึ่งบอยคร้ังอาจเปนงานเฉลิมฉลองทางดานพิธีกรรม
ทางศาสนาสิ่งเหลานี้จงึเสริมสรางแนวความคิดทําใหชาวกรีกเกิดการหลอมรวมกัน รวมทั้งทําใหผูคนอีกจํานวน
หนึ่งไมหมกมุนทางการเมืองมากจนเกินไป ชาวกรีกยังจัดพิธีกรรมการบูชาสักการะเทพประจําเมืองซึ่งสิ่ง
เหลานี้ก็สามารถรวมรวมผูคนในทางศาสนาไดเชนกัน 

สิ่งที่ทําใหแตละโปลิสหรือนครรัฐกรีกแยกขาดออกจากกันในแตละหนวย ไดแก สัญลักษณทาง
พรมแดน การใชกฎหมายลายลักษณอักษรที่ตางกัน การใชเหรียญกษาปณซึ่งแตละนครรัฐจะผลิตรูป
ประทับตราบนเหรียญกษาปณทีส่ื่อออกถึงความสัมพันธกับนครรัฐในเชิงบริบททางประวัติศาสตร เชน นครรัฐ
เอเธนสใชรูปนกฮูกประทับพิมพบนเหรียญกษาปณ ซ่ึงนกฮูกเปนสัญลักษณตัวแทนของเทพีอาธีนาซึ่งเปนเทพีที่
คุมครองนครรัฐชาวเอเธนส  นอกจากน้ีในแตละนครรัฐยังมีระบบการทหาร การผลิตสินคาอุตสาหกรรมท่ีโดด
เดนอันเปนที่ข้ึนชื่อ เชน เครื่องปนดินเผาในนครรัฐคอรินธ  ขณะเดียวกันแตละนครรัฐกรีกนั้นมักจะมีการสราง
อนุสาวรียเพื่อระลึกเตือนความทรงจําของอดีตพลเมืองท่ีสรางคุณงามความดีใหแกนครรัฐ การสรางอนุสาวรีย
บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในที่สาธารณะ เชน นักกีฬาผูชนะเลิศในการแขงขันโอลิมปก นักการเมืองที่มีชื่อเสียง รูปปน
ผูนําสําคัญของรัฐ วีรบุรุษคนสําคัญ รูปปนเทพท่ีคุมครองเมือง รูปปนผูที่อุปการะนครรัฐตลอดจนผูที่ทําคุณ
ความดีใหแกรัฐ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเฉลิมฉลองใหแกบุคคลสําคัญที่สรางชื่อเสียงใหแกนครรัฐนั้น ๆ ดวย  
คร้ันในเวลาตอมานครรัฐกรีกเมื่อไดขยายการกอตั้งอาณานิคมตางแดน โดยเฉพาะอาณานิคมในไอโอเนียทาง
เอเชียไมเนอร และแม็กนาเกรเซียทางคาบสมุทรกรีก สงผลใหโปลิสในกรีกมีสถานะกลายเปนเมืองแมไปโดย
ปริยาย  ดังนั้น นครรัฐเมืองแมในกรีกจึงสงผานสัญลักษณในเชิงการสรางเมืองอาณานิคมใหมที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับโปลิสเมืองแมเชนเดียวกันรวมถึงการเลียนแบบในวิธีการตาง ๆ ดวย นับตั้งแตมีการนําคบไฟจาก
เมืองแมไปยังอาณานิคมใหม รวมทั้งยังมีการสงผานรูปแบบการปฏิบัติ การบริหารของประชาชนในเมืองแมไป
ยังเมืองอาณานิคมท่ีถูกสรางข้ึนใหมดวย 

ในหนังสืออุตมรัฐของเพลโตอธิบายวารัฐบาลของนครรัฐที่ดนีั้นจะนําไปสูการพัฒนาและความเจริญใน
หลาย ๆ ดาน  เพลโตกลาวยกยองวากษัตริยถือเปนผูปกครองที่ดีและเหมาะสมท่ีสุดในการเปนผูปกครองนคร
รัฐ ทั้งนี้ เพราะเพลโตมองวากษัตริยนั้นเปนทั้งนักปรัชญาและผูทรงความรู ในดานการปกครองซ่ึงมี
ความสามารถในการควบคุมนครรัฐไวได  เพลโตเชื่อวากษัตริยจะมีสํานึกถึงรูปแบบแหงความดี (form of the 
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Good) ซึ่งรูปแบบแหงความดีนี้จะถูกนํามาใชภายนครรัฐท่ีกษัตริยปกครอง  เพลโตเปรียบเทียบวานครรัฐ
เปรียบเสมือนเรือ โดยกษัตริยจะทําหนาที่ควบคุมทิศทางของเรือ นครรัฐเปรียบเสมือนเรือหรือยานนาวาขนาด
ใหญที่มีประชากรในนครรัฐอาศัยอยูในเรือลํานั้น หากกษัตริยไมมีความสามารถก็จะนําพาเรือหรือนครรัฐนั้น ๆ 
ลมจมลงไป  ในหนังสืออุตมรัฐของเพลโตยังอธิบายถึงการกอตัวของนครรัฐวาอยูภายใตโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเศรษฐกิจมสีวนสําคัญในการหลอเลี้ยงใหนครรัฐแตละแหงอยูรอดได  ทั้งนี้ในโปลิสหรือนครรัฐนั้น
ประกอบไปดวย 4 ชนชั้น ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหนครรัฐดําเนินไปได ชนชั้นแรกคือ
ผูผลิต (producer) ชนชั้นที่ 2 คือ พอคา กะลาสี เจาของเรือ ชนชั้นที่ 3 คือผูขายปลีกยอย และชนชั้นท่ี 4 คือ
ลูกจาง กรรมกร  ขณะเดียวกันหนังสืออุตมรัฐของเพลโตยังอธิบายถึงนครรัฐท่ียังตองมีหลักคุณธรรมทั้ง 4 

ประการ ซึ่งจะทําใหนครรัฐแตละแหงนั้นมีคุณลักษณะเปนนครรัฐแหงความยุติธรรม (just city) ตามอุดมคติ
ของเพลโต  คุณธรรมท้ัง 4 ประการน้ันประกอบไปดวย 1. ปญญา (wisdom) 2. ความกลาหาญ (courage) 

3. ความพอประมาณ (moderation) 4. ความยุติธรรม (justice)  ดวยเหตุนี้นครรัฐจึงตองมีองคประกอบทั้ง
ชนชั้น (class) และคุณธรรม (virtue) เปนเสาหลักค้ําจุนนครรัฐกรีกเอาไวโดยที่ไมตองมีศาสนาเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวแตอยางไร 

องคประกอบของนครรัฐกรีก 

นครรัฐกรีกถือไดวาเปนคุณสมบัติที่พิเศษอยางหนึ่งกลาวคือแมวาชาวกรีกจะพูดภาษาเดียวกัน แต
รูปแบบทางการเมืองในแตละรัฐนั้นก็มีความแตกตางกันมาก อยางไรก็ตามนครรัฐท่ีมีมากมายในท้ังในกรีก
แผนดินใหญ กรีกในเอเชียไมเนอรและกรีกหมูเกาะน้ันตางก็มี โครงสรางพ้ืนฐานโดยทั่ว ๆ ไปรวมกันซึ่ง
ประกอบไปดวย  

1. รัฐที่ปกครองตนเองมีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง

2. อะกอรา (Agora) เปนศูนยกลางทางสังคมของนครรัฐ รวมทั้งยังเปนตลาดการคาและพ้ืนท่ีใจกลาง
หลักสําคัญซ่ึงเปนพื้นที่เปดของสาธารณะ 

3. อะโครโปลิส (Acropolis) ประกอบไปดวยปอมปราการ ทั้งนี้ภายในปอมปราการจะมีวิหารซ่ึงวิหาร
ที่ถูกสรางข้ึนน้ีเปนวิหารที่ถูกสรางแทนท่ีพระราชวังและหองโถงเดิมในยุคไมซีเนียนซึ่งเปนสมัยยุคสําริด 

4. ผังเมืองโครงสรางทางสถาปตยกรรม อาคารสาธารณะ พ้ืนที่ใชสอยของเอกชนโดยทั่วไป

5. วิหารแทนบูชาซ่ึงถูกใชเปนพ้ืนที่ในการประกอบพิธีกรรม  ทั้งนี้แตละโปลิสจะมีการจัดเทศกาล
ตลอดจนประเพณีสําคัญในทางศาสนา ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแตละครั้งจะมีนักบวชซึ่งสวน
ใหญเปนนักบวชท่ีสืบสันตติวงศตอ ๆ กันมา 
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6. โรงฝก (gymnasia)  ทั้งนี้โรงฝกเปนสถานฝกซอมสําหรับบรรดาชายในนครรัฐ ทั้งยังเปนสถานท่ี
สําหรับการสังสรรคและแลกเปลี่ยนทางความคิดดวย  อยางไรก็ดี ชายท่ีเขาฝกในโรงฝกนั้นจะไมสวมเสื้อผา 
ทั้งน้ีคําวา gymnos หมายถึง การเปลือยกาย  ดังนั้น การฝกฝนรางกายหรือการการแขงขันของชาวกรีกใน
สมัยโบราณจะทําโดยไมมีการสวมเสื้อผา ทั้งน้ีเพ่ือเปนการชื่นชมตอสรีระรางกายบุรุษท่ีสมบูรณและยังเปนการ
บูชาตอเทพเจา  

7. โรงละคร (theater) ที่ถูกกอสรางขึ้นในแตละนครรัฐ โรงละครถูกใชเปนท่ีสถานนันทนาการและที่
พักผอนหยอนใจของชาวกรีกในยามเวนวางจากกิจกรรมตาง ๆ  

8. กําแพงปองกันผูบุกรุก

9. เหรียญกษาปณที่ผลิตขึ้นในนครรัฐ ทั้งนี้ภาพที่ปรากฏบนเหรียญกษาปณจะมีความหมายสัมพันธ
ในทางสัญลักษณทางประวัติศาสตรของแตละคนรักนั้นๆ 

10. อาณานิคมที่ถูกกอตั้งขึ้นโดยผูปกครองกรีกในแตละนครรัฐ

11. วิถีทางการเมืองทั้งนี้วิถีชีวิตการเมืองพัฒนามาจากสภาพลเมือง (ekklesia) ซึ่งเปนท่ีประชุมของ
พลเมืองชาย ทั้งนี้สภาพลเมืองจะประกอบไปดวยสภาของพลเรือนและสภาของตุลาการ ขณะที่อารคอน 
(archon) และเจาหนาที่รัฐจะมาจากการเลือกหรือการจับฉลากผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  

12. การประกาศกิจกรรมทางการเมืองของรัฐ  ทั้งนี้การประกาศของแตละนครรัฐจะมีการประกาศใช
กฎหมาย การประกาศกฤษฎี การประกาศรายละเอียดคาใชจายของรัฐใหประชาชนในนครรัฐรับทราบการ
ดําเนินงานทางการเมืองและกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ รวมถึงผลการพิจารณาคดีตาง ๆ ที่จะถูกประกาศให
สาธารณชนรับทราบดวย  

13. เขตเมืองขยาย (synoecism) เปนลักษณะสําคัญของนครรัฐกรีกสมัยโบราณ โดยเขตเมืองขยาย
เปนการดูดกลืนหมูบานโดยรอบและเขตพ้ืนที่ชนบทใหเขามาเปนสวนหนึ่งของนครรัฐ  ขณะเดียวกันยังมีการ
รวมตัวของเผาตาง ๆ ในนครรัฐเขาเปนองคาพยพของโปลิส  พลเมืองจํานวนมากของนครรัฐท่ีอาศัยในพ้ืนที่
ชนบทและพ้ืนที่ชาวเมืองนั้น ชาวกรีกทุกคนถือวาเปนคนในนครรัฐท้ังสิ้นและไมมีการแบงแยกหรือเหียดวาเปน
ชาวเมืองหรือชาวชนบท  ชาวกรีกมองวานครรัฐเปนหนวยทางการเมืองและศาสนามากกวาเปนเขตพรมแดน 
ทําใหโปลิสนั้นไมไดเปนพ้ืนที่ทางกายภาพทางเสนพรมแดนแตอยางไร  นอกจากนี้นครรัฐตาง ๆ จํานวนมากใน
กรีกยังประกอบไปดวยเผาตาง ๆ (phylai) มากมายและในทางกลับกันก็ประกอบไปดวยสายตระกูล 
(phraties) ซึ่งชาวกรีกถือวามีสายบรรพบุรุษรวมกัน 

ชนชั้นทางสังคมของกรีก 
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ผูที่อาศัยอยูในนครรัฐกรีกถูกแบงออกเปน 4 กลุมใหญดวยกัน โดยที่แตละกลุมนั้นมีสถานะที่ถูก
กําหนดโดยชาติกําเนิดเปนสําคัญ ซึ่งหลักการดังกลาวถูกใชกันโดยทั่วในในนครรัฐกรีกท้ังกรีกแผนดินใหญ กรีก
ในเอเชียไมเนอรและกรีกในหมูเกาะ ประชากรในนครรัฐกรีกประกอบไปดวย  

1. พลเมืองที่มีสิทธิ์ทางกฎหมายและมีสิทธิ์ทางการเมือง  กลุมคนเหลานี้คือชายที่บรรลุนิติภาวะถือ
กําเนิดโดยท่ีพอแมเปนพลเมืองโดยชอบธรรมของนครรัฐนั้น ๆ  พลเมืองชายเหลานี้มีสิทธิ์ในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง มีสิทธิ์ไดรับการเลือกต้ังเปนเจาหนาที่ของนครรัฐ และยังมีสิทธิ์เปนทหารทําหนาที่คุมครองนคร
รัฐซึ่งถือเปนเกียรติยศอยางยิ่งของวงศตระกูล  

2. พลเมืองที่ปราศจากสิทธิทางการเมือง แตมีสิทธิในดานกฎหมาย  พลเมืองเหลานี้ ไดแก สตรีและ
เด็กท่ียังไมบรรลุ ทั้งนี้สิทธิทางการเมืองเหลานี้จะตกอยูกับพลเมืองชายเทานั้น 

3. ชาวตางดาวหรือพวกเมติก (metic) คนเหลานี้สวนใหญเขามาทํางานในตางนครรัฐ ถึงแมวาคน
เหลานี้ในเวลาตอมาจะมีลูกหรือตั้งถ่ินฐานอยูในตางนครรัฐหรือเกิดในนครรัฐอ่ืนที่ไมใชนครรัฐตน  พวกเขา
เหลานั้นก็ยังไดรับสิทธิ์คุมครองทางกฎหมาย แตไมมีสิทธิทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้นในนครรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู  
พวกคนตางดาวไมมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงหรือไดรับการเลือกตั้งเปนเจาหนาท่ีรัฐ  ขณะเดียวกันทาสเสรี 
(free slave) ก็มีสถานะเชนเดียวกับชาวตางดาวเหลานี้ดวย ทั้งนี้ชาวตางดาวมีสิทธิในการครอบครองทรัพยสิน 
กรรมสิทธิ์และยังตองจายภาษีเชนเดียวกับพลเมืองคนอ่ืน ๆ ในนครรัฐ  

4. ทาส เปนผูที่ไมมีสิทธิทางการเมืองและกฎหมาย ทาสกรีกนั้นถือเปนทรัพยสินอยางหนึ่งของรัฐ

สรุป 

กลาวไดวานครรัฐกรีกที่เกิดขึ้นในชวงยุคมืดนั้นเปนปรากฏการณสําคัญของอารยธรรมตะวันตก  การ
อุบัติขึ้นของนครรัฐกรีกหลายรอยแหงมีความคลายคลึงกันเปนอยางมาก รวมถึงการมีคุณลักษณะท่ีรวมกันของ
นครรัฐกรีกหลาย ๆ อยาง  แมนครรัฐกรีกจะมีการปกครองที่ตางกัน แตนครรัฐกรีกก็คงไวซึ่งอัตลักษณที่
คลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของสถานภาพทางชนช้ัน ตลอดจนการหลอหลอมทางความรูสึกของ
ชาวกรีก  แมวาในชวงกรีกยุคโบราณจะมีการขยายอาณานิคมออกไป แตชาวกรีกโพนทะเลก็ยังนําแนวคิด
ดังกลาวไปถายทอดในดินแดนโพนทะเลดวยเชนกัน 
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บทคัดยอ 

การแสดงลิเกเปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเปนไทยไดชัดเจนอีกรูปแบบหนึ่งมีองคประกอบของการแสดงท่ีหลากหลาย 
มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจเพื่อความอยูรอดของการแสดง ทั้งเครื่องแตงกาย การใชเพลงและดนตรีในการ
แสดง แตสิ่งสําคัญที่สุดที่ไมเคยเปลี่ยนแปลง ก็คือสิ่งที่ไดรับการถายทอดกันมาจากครูหอมหวล นาคศิริ คือ การรอง การดนกลอน
สด และการรํา สิ่งเหลาน้ียังคงสืบสานกันจนถึงปจจุบัน ดังนั้น หากจะพูดถึงคณะท่ียังคงเอกลักษณของลิเกไวอยางครบถวนและ
เปนที่ยอมรับของวงการลิเก คือคณะวิโรจน หลานหอมหวล คณะที่ไดรับการถายทอดกระบวนการรอง การดนกลอน จากครู
หอมหวล ไดรับการถายทอดกระบวนทารําตางๆ จากครูละครวังสวนกุหลาบ ค รูนอม ประจายกฤต บทความวิชาการนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอสาระสําคัญเกี่ยวกับการถายทอดกระบวนทารําเชิดในลิเก ของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล ผูที่ไดรับคํา
ช่ืนชมกันมาปากตอปาก วาเปนนางเอกลิเกท่ีครบเครื่องท่ีสุดในสมัยนั้น โดยมุงประเด็นไปที่กระบวนทารําเชิดในลิเก ประกอบดวย
ทารํา 5 ทาหลัก คือ ทาตั้งเชิด ทาหมสไบ ทาเชิด ทาชักแปงผัดหนา และทาลาโรง เพื่อรักษากระบวนทารําเชิดในลิเกที่มี  
ความงดงามอยางราชสํานักใหคงอยูสืบไป  

คําสําคัญ: รําเชิดในลเิก นางเอก 
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Abstract 

Likay performance could be identified as one of the Thai performing arts consisted of the various 

components which have been shuffled according to economical status, for example, the clothes, songs, and 

music. But the most important things that have never been changed were the knowledge of singing, 

improvising rhymed verses,and dancing inherited from Likay Master Homhuan .At this point, Viroj 

Larnhomhuan’s Likay troupe was one of the best maintained the precise identity of Master Homhuan’s the 

most famous Likay performance. The knowledge of both Master Homhuan and The Master of Thai classical 

dance from Suankularb palace, Kru Nom Prajayakrit ,was passed on to both Mr. Viroj Larnhomhuan, male 

protagonist, and Mrs. Pittamai Larnhomhuan, female protagonist.This article, thus, especially focused  on the 

dance process of Mrs.  Pittsamai Larnhomhuan  who was praised as being the most full capabilities Likay 

performer in those days.There were five postures in Mrs. Pittsamai Larnhomhuan ‘s Cherd dance: 1)Tang 

Cherd pose, 2)HomSabai pose, 3)TaCherd pose, 4)ChuckPangPadNa pose, and 5)Ralong pose, which were rare 

to find in any other Likay troupes. Finally,  the process of Cherd dance in Likay performance will be 

conserved to be as beautiful as the royal court dancing style 

Keywords: RumCherd dance in Likay performances, The female protagonist 

บทนํา 
ศิลปะการแสดงของไทยมีอยูมากมายไมวาจะเปน การรอง การบรรเลง การรายรํา ซึ่งการแสดงเหลานี้จะมีเอกลักษณใน

ตัวเองแทบทุกดาน ศิลปะดานการรองของไทยจะมุงเนนการใชถอยคําภาษา นําคําบทประพันธตาง ๆ มาแตงเปนบทรอยกรอง เปน
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วรรณกรรมตาง ๆ แลวนํามารองมีเอ้ือนในบทรองทําใหเกิดความไพเราะที่เปนเอกลักษณของไทย ดานการบรรเลงเพลงของไทยน้ัน
สิ่งท่ีโดดเดนท่ีสุดคือเครื่องดนตรีรวมท้ังทํานองเพลงที่มีความไพเราะ ดานการแสดงหรือการรายรํานั้นจะมีลักษณะเดนคือ เคร่ือง
แตงกายท่ีเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการแสดง รวมไปถึงลีลาทาทางการรายรําของผูแสดง  ซึ่งศิลปะการแสดงของไทยที่มีอยูนี้ 
เรารูจักกันในคําวา “ละคร” 

คําวา “ละคร ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา การมหรสพอยางหนึ่ง เลนเปน
เรื่องราวตาง ๆ ซึ่งหมายความไดวา การมหรสพหรือการแสดงน้ันตองแสดงโดยท่ีมีเนื้อเรื่องติดตอกันไปต้ังแตตนจนจบ โดยการ
แสดงละครนั้นตองประกอบดวย ความกลมกลื่นของบทรองและทํานองเพลง ความสามารถของผูรอง ความสามารถของผูบรรเลง 
ความสามารถของผูรําหรือตัวละคร ความไพเราะในบทกลอน ความกระชับของเน้ือเรื่อง ความปราณีตสวยงามขององค
ประกอบการแสดงอื่น ๆ เชน ฉาก แสง เสียง เคร่ืองแตงกาย อุปกรณที่เหมาะสมถูกตองตามเรื่องท่ีแสดง กลาวไดวา ละคร คือ 
มหรสพอยางหนึ่ง ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบของการแสดงตาง ๆ ดังนั้นจึงอาจกลาวรวมไดวา การแสดงลิเกก็เปนเสมือน  
ละคร เปนมีองคประกอบของการแสดงเชนเดียวกัน และจัดวาลิเกก็เปนมหรสพเชนเดียวกัน 

ลิเก เดิมเรียกวา ดจิเก เปนการสวดบูชาพระอัลลาห ของพวกมุสลิมนิกายเจาเซ็น (ซิอิท) ซึ่งนําเขามายังเมืองไทย โดย
พวกมุสลิมที่เขามารับราชการเปนนักเทศขันทีในราชสํานักอยุธยา โดยชาวมุสลิมจากเปอรเซียอันเปนตนตระกูลบุนนาคในปจจุบัน 
พระครูศรีมหาโพธิ์คณารักษ กลาววา พวกมุสลิมนิกายซิอิทจากเปอรเซีย นําการสวดลิเกที่เรียกวา ดิกร เขามาในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ลิเก มาจากคําวา ดิเกร เปนภาษามาลายู แปลวา ขับรอง แตเดิมลิเกใช สวดบูชาพระเจา
ในทางศาสนา ในการสวดครั้งหนึ่ง จะมีคนรวมพิธีประมาณ 10 คน สวดเพลงแขกเขากับจังหวะรํามะนา ในบรรดาแขกทั้งหลายท่ี
เขามาอยูในเมืองไทยแตโบราณนั้น ปรากฏวาพวกแขกเจาเซ็น เปนพวกหน่ึงที่ไดรับพระราชูปถัมภมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมี
งานพระราชพิธีตาง ๆ พวกเจาเซ็นมีโอกาสเขาสวดสรรเสริญพระเจาเพื่อถวายพระพรแดพระมหากษัตริยบอย ๆ (สุริยา สมุทคุปติ์ 
และคณะ, 2541: 11) 

การแสดงลิเกนั้นไดถูกถายทอดและมีอายุการรับใชสังคมไทยมากวา 100 ปแลว นับเปนการแสดงชนิดเดียวในโลกที่ได
พัฒนาจากเดิม  จนกลายเปนการแสดงที่เปนเอกลักษณสําคัญของการบันเทิงไทยผูแสดงแตละยุคสมัยไดชวยกันหารูปแบบและ
สรางสรรคการแสดงจนเปนมรดกทางวัฒนธรรม (พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ, 2545: 9) ลิเกมีการพัฒนามาเร่ือย ๆ จึงมีความรุงเรืองใน
แตละยุค แตละแบบแผนของการแสดงจะมีความแตกตางกัน  ถากลาวถึงความนิยมของผูชมในปจจุบันแลวคงไมพนลิเกเพชรท่ี
ไดรับความนิยมมากกวาลิเกแบบอื่นๆ เหตุเพราะปจจุบันการแสดงลิเกมีองคประกอบใหม  ๆ ที่นาสนใจเชน เรื่อง บท และ
องคประกอบตาง ๆ ในการแสดง รวมถึงรูปแบบการแสดง แตสิ่งที่สําคัญที่สุดของการแสดงในแตละคณะที่บงบอกถึงเอกลักษณ
ของคณะคงไมพนผูแสดงที่เปนพระเอก-นางเอก ตองมีคุณลักษณะ คุณสมบัติ เปนอัตลักษณในคณะของตนเอง ซึ่งผูแสดงลิเกยอมมี
ความสําคัญ และมีลักษณะเดนในตัวเองตามบทบาทของเรื่องที่ไดรับ ซึ่งนอกจากคณะลิเกคณะตาง ๆ จะมีพระเอกที่มีบทบาท
สําคัญในการรองรําเปนขวัญใจแมยกแลว ยังมีบทบาทนางเอกลิเกท่ีมีสวนสําคัญไมแพกัน ซึ่งนางเอกลิเกนั้นจะมีลักษณะและ
กระบวนการรําที่โดดเดนและแตกตางกันออกไปของแตละคณะ  

นางเอก เปนผูดําเนินเรื่องคนหน่ึงท่ีไดรับความนิยมไมนอยไปกวาพระเอก ในอดีตนางเอกลิเกจะอยูประจําคณะของ
ตนเองเพียงคณะเดียว นางเอกในแตละคณะจะมีลักษณะที่ตางกัน แตก็ยังคงมีบางสิ่งท่ีคลายคลึงกัน และบางสิ่งโดดเดนตางกัน ใน
ปจจุบันการแสดงลิเกไมคอยพบการรายรําตามแบบแผนลิเกสมัยโบราณ พบเพียงการรําตีบทท่ัวไป ซึ่งการฝกหัดกระบวนทารํา
อยางละครรํา ประกอบดวยการรําเปดตัว การรําตีบท การรําอวดฝมือ อยางละคร ซึ่งในวงการนาฏศิลปไทยเรียกการรําเชนนั้นวา 
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“ การรําเชิด ” บทความวิชาการนี้ จึงเปนบทความท่ีมุงนําเสนอองคความรูของการแสดงลิเกในบทบาทนางเอก โดยเฉพาะคณะ
วิโรจน หลานหอมหวล เปนคณะที่ไดรับการถายทอดรูปแบบการแสดงจากครูหอมหวล และยังไดรับการฝกหัดกระบวนการรําจาก
ครูละครวังสวนกุหลาบโดยตรง ทําใหนางเอกในคณะมีความสามารถท้ังการรอง การดนกลอน และการรํา มีกระบวนทารําท่ีมีความ
ละเอียดออนและสวยงาม ผานบทความวิชาการเร่ือง กระบวนทารําเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล นี ้

วัตถุประสงค 
บทความวิชาการเร่ือง “กระบวนทารําเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล” นี้ เปนบทความท่ีมีเนื้อหาบรรยาย

ถึง กระบวนการรําเพลงเชิดของนางเอกลิเกที่มีลักษณะและอัตลักษณเฉพาะตน ซึ่งมุงเนนบรรยายลักษณะวิธีกระบวนการรายรํา
ของคุณพิสมัย หลานหอมหวล นางเอกลิเกประจําคณะวิโรจน หลานหอมหวล เพื่อเปนการถายทอดความรูของกระบวนการรายรํา
ของศิลปะการแสดงประเภทลิเก ซึ่งเปนศิลปะการแสดงที่มีมาอยางยาวนาน และวิเคราะหประเด็นความงามของทารําที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตน โดยใชหลักสุนทรียศาสตร ศาสตรที่วาดวยเรื่องของความงาม ผานบทความวิชาการเร่ืองน้ี 

ลิเกไทยในอดีต 

ลิเกเปนการแสดงพ้ืนบานของภาคกลางเริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ. 2450 โดย
พระยาเพชรปราณี จัดแสดงข้ึนเปนครั้งแรกท่ีโรง หรือเรียกวาวิก ลิเกเปนการแสดงท่ีผูแสดงจะตองรองและเจรจาเอง แสดงทาทาง
ตามธรรมชาติ โดยมีวงปพาทยบรรเลงประกอบการแสดง ผูแสดงแตงกายเรียนแบบเคร่ืองทรงและเครื่องอิสริยาภรณแบบงาย ๆ 
แตสวยงาม (วันทนีย  มวงบุญ 2560 : 151) ลิเกเริ่มขยายตัวอยางจริงจัง และแพรหลายในประเทศไทยเม่ือตนรัชกาลท่ี 5 ซึ่งความ
จริงแลว ลิเกอาจจะเร่ิมเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เปนได เนื่องจากในขณะน้ันมีการรองแบบลูกบทแลว เริ่ม
แสดงในงานพระเมรุของพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ไดมีการจัดการแสดงอยางหน่ึงตามแบบพวกแขก คือ นําคนไทยมาแตงตัว
เปนแขกนั่งลอมวงกันตีกลองรํามะนาใหเขากับจังหวะ แบงการแสดงออกเปนชุด ๆ ชุดแรกเรียกวา แขกเปดโรงรดน้ํา และใหใชชุด
นี้เปนชุดเปดโรงลิเก ตอมาชุดที่สองมีคนไทยออกมาเจรจากับแขก ชุดที่สามมีการเลนออกสิบสองภาษา (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, 

2538: 144) 

ในอดีตยังไมมีภาพยนตร เปนเครื่องอํานวยความบันเทิงใจ ลิเกจึงเกิดเปนความนิยมของผูคนต้ังแตอดีต ยังเห็นไดวาเปน
สิ่งจําเปนที่อยูคูกับคนไทยมายาวนาน ดังจะเห็นไดจากงานประจําปของวัด หรือสถานที่สําคัญ ๆ ที่มีการจางจัดแสดงงานมหรสพ 
ตอมามีการพัฒนาผันแปรไปตามยุคตามสมัย ลิเกจึงมีบทบาทลดนอยลง ความนิยมก็เสื่อมหาย ดวยที่มีเครื่องอํานวยความสะดวก
ดานความบันเทิงเขามามากมาย แตอยางไรก็แลวแต ลิเก ยังไมเลือนหายไปจากวัฒนธรรมไทยเลยทีเดยีว ยังคงมีลูกหลานท่ีสืบทอด
ศิลปะการแสดงลิเกใหคงอยู เพียงแตมีการปรับเปลี่ยน ผสมผสานใหเกิดความนาสนใจในแตละยุคสมัย แตยังคงมีการรายรํา
แบบเดิมไวอยู  

การรําที่สําคัญในการแสดงลิเกนั้น ประกอบไปดวยการรําออกตัวของผูแสดง โดยรําประกอบเพลงเชิด  เปนการรําหนา
เตียงโดยประกอบกับการบรรเลงดนตรี เปนการแนะนําตัวหรือเลาเรื่องราวใหสอดคลองกับทองเร่ืองการรําเขาพระเขางนาง ซึ่งผู
แสดงจะตองใชทักษะความสามารถในการรายรําสูง และแตละคณะลิเกนั้นก็มีวิธีการรําที่เปนเอกลักษณและแตกตางกันออกไป 

ลิเกคณะวิโรจน หลานหอมหวล 
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ลิเกคณะวิโรจน หลานหอมหวล กอตั้งข้ึนประมาณป พ.ศ. 2508 หลังจากท่ีนายวิโรจน วีระวัฒนานนท ลาสิกขาบท นาย
หอมหวลเห็นวาบวชเรียนแลว และมีฝมือการแสดงเปนอยางดี และไดรับความนิยมจากผูชม จึงอนุญาตใหนายวิโรจนตั้งคณะลิเก
เปนของตนเอง คณะลิเกวิโรจน หลานหอมหวล มีนายวิโรจน วีระวัฒนานนท เปนหัวหนาคณะ และเปนพระเอกประจําคณะ มีนาง
พิศมัย วีระวัฒนานนท เปนนางเอก ใชช่ือในวงการลิเกคือ นางเอกพิศมัย หลานหอมหวล มีตัวโกง และตัวโจก ที่รวมแสดงอยูใน
คณะหอมหวลรุนพิเศษ รูปแบบการแสดงลิเกลูกบทของคณะวิโรจน หลานหอมหวล ไดรับการถายทอดรูปแบบการแสดงลิเกจาก
นายหอมหวล นาคศิริ ที่ยังคงจารีตในการแสดงมหรสพของไทยทุกประเภท เมื่อถึงเวลาที่แสดงจะตองเร่ิมตนดวยการโหมโรง ซึ่ง
การโหมโรงตามแบบของนายหอมหวล มีการออกแขกซ่ึงเปนเอกลักษณของลิเก  

การออกแขกของคณะวิโรจน ใชการออกแขกแบบออกตัวแขกบอกกลาวเร่ืองราวดานหนาเวทีเปนหลัก ลักษณะการ
แสดงจะมีรูปแบบการแสดงคลายกับละครประกอบวงดนตรีปพาทย ผูแสดงใชชายจริงหญิงแท วิธีการแสดงจะดําเนินรวดเร็ว แต
ยังคงเนนการรายรํา และการขับรองเพลงเกร็ดซึ่งคณะจะไมเนนการรําและการขับรองเพลงเกร็ดแลว (นภัสรัญชน มิตรธีรโรจน, 
2562: 108) 

คณะวิโรจน หลานหอมหวล ที่มีนายวิโรจน เปนหัวหนาคณะนั้น ผูที่เปนหัวหนาคณะยังทําหนาที่เปนผูแสดงบทบาทของ
พระเอกอีกดวย และยังมีนางเอกคูขวัญท่ีเปนท่ีช่ืนชมของผูชม คือ นางเอกพิศมัย หลานหอมหวล หรอืนางพศิมัย วีระวัฒนานนท ผู
เปนนองสาวของนายวิโรจน และยงัเปนผูที่ไดรับการถายทอด การฝกหัด รุนเดยีวกันกับนายวิโรจน ทําใหนางเอกพิศมัยเปนนางเอก
ทีค่วามสามารถครบครัน ท่ีการรอง การดนกลอน และรวมไปถึงกระบวนการรํา ซึ่งเปนที่ช่ืนชมกันในวงการลิเกอีกดวย 

กระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล 

ลิเกในระยะแรกน้ันไมมีการรําอยางละคร มีเพียงการใชทาทางธรรมชาติประกอบการแสดง  เมื่อไดรับรูปแบบการแสดง
อยางละครเขามาจึงมีการรายรําอยางละครเขาใชในการแสดงดวย เพียงแตไมปราณีตอยางละคร ลิเกคณะวิโรจน หลานหอมหวล
ถือไดวาเปนคณะลิเกที่มีกระบวนการรายรําที่สวยงาม ประณีต ดวยที่วา นางเอกลิเกอยาง คุณ พิสมัย หลานหอมหวน ไดรับการ
ฝกหัดลิเกกับคุณตาหอมหวล ตามคําชวนของคุณตา ฝกหัดรองจากคุณตาหอมหวล และฝกหัดรําจากครูนอม ประจายกฤต (ครู
ละครวังสวนกุหลาบ) ซึ่งเปนครูละครของวังสวนกุหลาบในสมัยนั้น 

นางเอกพิศมัย หลานหอมหวล ถือเปนนางเอกที่ไดรับความนิยมในสมัยนั้น เดิมช่ือ นางพิศมัย วีระวัฒนานนท เกิดวันที่ 
22 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เกิดที่อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงลิเกครั้งแรกในบทนางเอก เรื่องศึกมเหสี ในขณะ
นั้นเปนคณะหอมหวลรุนพิเศษ มีคุณตาหอมหวลเปนผูดูแล เมื่อแสดงเปนนางเอกทุกครั้งนางเอกพิศมัย แสดงไดประทับใจคนดูจน
ไดรับความนิยมและมีช่ือเสียงจากน้ันตลอดมา เคยถูกรับเชิญรวมแสดงลิเกออกอากาศโทรทัศน ชองสี่บางขุนพรหม  ไดรับเชิญรวม
แสดงลิเก ณ โรงละครแหงชาติ และการแสดงครั้งสําคัญและเปนเกียรติกับชีวิต ครั้งถวายงานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณ-วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  นางเอกพิศมัย หลานหอมหวล เปนนางเอกลิเกมาเปนระยะเวลาประมาณ 45 ป   เลิกแสดงลิเก
ชวงอายุ 55 ป เหตุเพราะเร่ืองสุขภาพ แตถึงไมไดแสดงลิเกแตช่ือเสียงของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวลยังคงอยูคูกับวงการลิเก
ตลอดมา (สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2560) 
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ความนิยมชมชอบนั้น มาควบคูกับการตั้งใจฝกซอม ขยันอดทน และเรียนรูตอทารําจากครูผูประสาทวิชา ไมวาจะเปน
การรําตีบท การรอง การแสดง โดยเฉพาะชวงสําคัญคือการรําเปดตัวของแตละบทบาท ซึ่งบทบาทนางเอกลิเกนั้น คุณพิศมัย 
หลานหอมหวล ก็สามารถทําออกมาไดดี โดยการแสดงกระบวนทารายรําอยางสวยงาม อยางเชน เพลงเชิด  กระบวนทารําเชิดใน
ลิเกของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล มีการฝกหัดการรําอยางละครโดยมีครูละครเปนผูถายทอดทารําให และมีทารําที่ใชเปน
รูปแบบเฉพาะนางเอกประกอบไปดวย เพลงเชิด เพลงโอด เพลงรัว ในบทความน้ีผูเขียนจะอธิบายกระบวนทารําเพลงเชิดของ
นางเอกพิสมัย หลานหอมหวล เทาน้ัน เพราะเปนเพลงที่นางเอกลิเกอยางคุณพิสมัย หลานหอมหวล ใชเปนประจําจนเปน
ลักษณะเฉพาะตนท่ีมีความออนชอย และงดงาม 

ตารางที่ 1 กระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล 

ภาพกระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล อธิบายกระบวนการรําเพลงเชิด 

ภาพที ่1 ทาท่ี 1 ตั้งเชิด 

ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ทาท่ี 1 ตั้งเชิด 

ทิศทาง :  หนา 
ศีรษะ :  ตรง 
มือ :  มือท้ังสองตั้งวงปลายน้ิวระดับปาก 

เทา :  ซอยเทาจากเตียงมาดานหนา 

ตารางที่ 1 กระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวน (ตอ) 

ภาพกระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล อธิบายกระบวนการรําเพลงเชิด 

ภาพที่ 2 ทาท่ี 2 ทานุงผา 
ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ทาท่ี 2 ทานุงผา 

ทิศทาง :  หนา 
ศีรษะ :  เอียงขวา กดไหลขวา 
มือ :  มือขวา แตะสะโพกขวา 
            :  มือซายจีบหงายระดับชายพกดานขวา 
เทา :  เทาขวากาวหนา 

ทาเช่ือม (ทาหมสไบ) 

ทิศทาง :  เฉียงตัวทางขวา 
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ภาพที่ 3 ทาเช่ือม (ทาหมสไบ) 
ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ศีรษะ :  เอียงซาย กดไหลซาย 

มือ :  มือขวาต้ังวงบน 

:  มือซายจีบหงายระดับปาก 
เทา :  ยกหนาเทาซาย 

หมายเหตุ:เนื่องดวยขณะถายภาพนางเอกพิศมัย มีอายุมากขึ้นและ
ยกขาไมไหว 

ภาพที่ 4 ทาท่ี 3 หมสไบ 

ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ทาท่ี 3 หมสไบ 

ทิศทาง :  ขวา 
ศีรษะ :  เอียงซาย กดไหลซาย 

มือ :  มือขวาจีบหงายท่ีหนาอกซาย 

:  มือซายจีบสงหลัง 
เทา :  เทาซายกาวไขว 
การเคลื่อนไหว   :  หมุนตัวไปทางขวามือ (รอบตัวเอง) กลับมาหนา
ตรง 

ภาพที ่5 ทาเช่ือม (ทาเชิด) 
ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ทาเช่ือม (ทาเชิด) 

ทิศทาง :  หนา 
ศีรษะ :  เอียงขวา กดไหลขวา 
มือ :  มือขวาต้ังวงกลางแขนตึง 

:  มือซายจบีหงายแขนตึง 
เทา :  กาวไขวเทาขวา 

ตารางที่ 1 กระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล (ตอ) 

ภาพกระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล อธิบายกระบวนการรําเพลงเชิด 

ภาพที่ 6 ทาท่ี 4 (ทาเชิด) 

ทาท่ี 4 (ทาเชิด) 

ทิศทาง :  หนาตรง 
ศีรษะ :  เอียงขวาแลวเอียงซาย หนามองมือขวา 
มือ        :  มือขวาหยิบจีบคว่ําแลวตั้ง   สอดสูง 
             :  มือซายแทงปลายมือลงแลว พลิกข้ึนตั้งวงกลางแขนตึง 
เทา        : เทาขวากาวขางแลวนําเทาซายมาผสมเทา 
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ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย การเคลื่อนไหว :  ใชตัว 3 จังหวะ 

ภาพที่ 7 ทาท่ี 5 ชักแปงผัดหนา 
ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ทาท่ี 5 ชักแปงผัดหนา 

ศีรษะ :  เอียงขวา กดไหลขวา 
มือ :  มือขวาหยิบจีบปรกขาง 

:  มือซายตั้งวงระดับปาก 
เทา :  ถอนเทาขวา กาวขางเทาซาย 

การเคลื่อนไหว :  ซอยเทาวิ่งไปหนาฉาก 

ภาพที่ 8 ทาท่ี 6 ลาโรง 
ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

ทาท่ี 6 ลาโรง 

ทิศทาง :  หนาฉากเขาดานซายของเวที 

ศีรษะ :  เอียงขวา กดไหลขวา 
มือ         :  มือขวาต้ังวงบน 

:  มือซายจีบสงหลัง 
เทา :  กาวขางเทาซาย 

การเคลื่อนไหว :  ยืด-ยุบ ซอยเทาเขาฉาก 

ตารางที่ 1 กระบวนทารําของนางเอกพิสมัย หลานหอมหวล 

ที่มา: กรวิภา  เลาศรรีัตนชัย 

สุนทรียศาสตรความงามจากกระบวนทารําของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล 

จากการไดรับความนิยม ของนางเอกลิเกพิศมัย หลานหอมหวล เช่ือไดวา นอกจากหนาตา บทบาทของผูแสดงแลว 
กระบวนทารําก็เปนสิ่งสําคัญ เห็นไดจากกระบวนทารําที่นางเอกลิเกพิศมัย หลานหอมหวล ไดรับการถายทอดจากครูนอม ประจา-
ยกฤต ครูละครวังสวนกุหลาบ ซึ่งเปนการนํารูปแบบของโขน -ละครเขามาผสมผสาน ลิเกจึงดูมีละเอียดงดงามของทารํา อีกทั้งการ
แสดงลิเกนั้น ยังเปนการแสดงที่มีสุนทรียศาสตรที่เกี่ยวของกับความงาม ถูกทายทอดอารมณความรูสึกผานกระบวนการรํา ถึงผูชม 
ทําใหรับรูไดดวยประสาทสัมผัส ความรูสึก พอใจ ปติยินดีและช่ืนชมในส่ิงตาง ๆ ของการแสดงลิเก 
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จากเนื้อหาขางตน จึงสามารถสรุปในเชิงวิชาการไดวา ไมวาจะสรางสรรคงานศิลปะแขนงใด รูปแบบใด ความเปน
สุนทรียศาสตรนั้น มีสวนสําคัญ และเปนปจจัยหลักในการสงผลใหงานนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จละไดรับความนิยมได คณะวิโรจน 
หลานหอมหวน มีการนําสุนทรียศาสตรเขามาใชในการทําการแสดงไมวาจะเปนฉาก แสดง สีเสียง ตลอดจนการแสดงออกของ
กระบวนทารํา ทําใหการแสดงเปนที่นิยม และเปนเอกลักษณเฉพาะตน 

บทความวิชาการเร่ืองน้ี นําเสนอใหเห็นคุณคาของความงาม ที่อยูคูคนไทยมาชานาน อยางศิลปวัฒนธรรมการแสดงลิเก 
ที่กําลังจะเลือนหายไปจากความทรงจําของคนไทยรุนใหม บทความน้ีจึงเปรียบเสมือนบันทึกจดหมายเหตุ สงตอ บงบอกเรื่องราวที่
เกิดขึ้นในอตีต ใหชนรุนหลังที่มีความสนใจในการแสดงลิเก ไดศึกษาเรียนรูกระบวนทารําของนางเอกลิเกท่ีประสบผลสําเร็จ จึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการเผยแพรจากงานเขียนบทความเรื่อง กระบวนทารําเชิดในลิเกของนางเอกพิศมัย หลานหอมหวล เรื่องนี้ 
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บทคัดยอ 

บทความนี้มุงนําเสนอผลการถอดบทเรียนจากการวิจัยเรื่องการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
นวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม โดยใชเครื่องมือถอดบทเรียนคือหนาตางแหงความสําเร็จที่คิดคนข้ึนโดยพิธากร  
ศรีบุตรวงศ และแนวคิดการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวาความสําเร็จในการสรางเครือขายชุมชน
เขมแข็งกลุมชาติติพันธลาวคร่ังมีปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ 1) ปจจัยภายในซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง
โดยเฉพาะทุนบุคคลที่มีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งทุมเทเสียสละเพื่อสืบทอดอัตลักษณลาวคร่ัง และ 2) ปจจัยภายนอกซึ่งเปน
กระบวนการในการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งโดยเนนกระบวนการสุนทรียสนทนา หันหนามาฟงกันเพื่อสรางสังคมแหง
กัลยาณมิตรที่รวมกันคิดรวมกันทํา ดวยความเสียสละเอ้ือเฟอของความเปนพี่นองเช้ือสายเดียวกัน 

คําสําคัญ:  ถอดบทเรียน, เครือขายชุมชนเขมแข็ง, กลุมชาติพันธุลาวคร่ัง, การทองเที่ยวนวัตวิถ ี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2265 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Lessons learned on building a strong community network to promote tourism in 

Nawatwithi of Lao Khrang ethnic group in Nakhon Pathom Province  

Warakorn Poolsawat1*, Dittha Kwangkeearee 1  and Nongnuch Youngrod2  

1 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, 
2 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, 

          Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, 

*poolswatnpru@gmail.com

Abstract 

This article aims to present the results of lessons learned from the research on building strong 

community networks to promote tourism in the Lao Khrang ethnic group of Nawatwithi in Nakhon Pathom 

Province. Using the transcription tool is the window of success invented by Pithakorn Sributrwong and the 

learning concept for change in analysis. The results of the study revealed that the success of building a strong 

community network of the Tiphan Lao Khrang ethnic group has two important factors: 1) internal factors 

which are cultural capital of the Lao Khrang ethnic group, especially the capital of people who have gathered 

together strongly and sacrificed to inherit the Lao Khrang identity; and 2) external factors which are the 

process of building a strong community network by Emphasis on the process of conversational aesthetics 

Let's turn around and listen to each other to create a society of good friends that work together. with the 

generosity of being brothers and sisters of the same lineage 

Keywords: Lessons learned, strong community network, Lao Khrang ethnic group, tourism in Nawatwithi 
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1. บทนํา
จากการดําเนินงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายชุมชนเขมแข็งเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวคร่ังใน

จังหวัดนครปฐม ซึ่งการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการณและตนทุนท่ีเอื้อตอการพัฒนาเครือขายทองเท่ียวของ
ชุมชนกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง
ในจังหวัดนครปฐม และขับเคลื่อนแนวทางสูการปฏิบัติ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางจัดการเครือขายทองเท่ียวโดยชุมชนของกลุม
ชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งไดดําเนินการวิจัยเสร็จไปเรียบรอยแลวนั้น ซึ่งผลการวิจัยพบวา แนวทางการสรางและการ
พัฒนาเครือขายชุมชนเขมแข็ง ในบริบทของชุมชนทองเท่ียวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม มีแนวทางในการ
พัฒนาเครือขายใน 4 ดาน คือ 1) ดานสืบสานอัตลักษณวัฒนธรรมชาวลาวครั่ง 2) ดานสงเสริมกลุมอาชีพ กลุมผลิตภัณฑสินคา 
OTOP 3) ดานการจัดกิจกรรมของเครือขาย แบงออกเปน 2 กิจกรรมสําคัญ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเครือขาย 
และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวที่เปนอัตลักษณของชาวลาวครั่ง และ 4) ดานการสื่อสารการประชาสัมพันธขอมูล        
องคความรูเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม ซึ่งจากการดําเนินการสรางเครือขายประสบความสําเร็จเปนอยางดี
โดยมีเครือขายกลุมชาติพันธุลาวครั่งจังหวัดนครปฐมเกิดขึ้นช่ือวาเครือขายคนไทยเช้ือสายลาวคร่ังจังหวัดนครปฐมโดยมีการจด
ทะเบียนเครือขายกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมอยางเปนทางการ ในบทความน้ีจึงมีความประสงคที่จะถอดบทเรียนการ
สรางเครือขายโดยใชเครื่องมือหนาตางแหงความสําเร็จที่คิดคนขึ้นโดยพิธากร  ศรีบุตรวงศ และทําการวิเคราะหการสรางเครือขาย
โดยใชทฤษฎีการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรียน

2.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 
อับดุลเลาะ เจะหลง (2563: 243) ไดกลาวถึงการถอดบทเรียนไววา เปนการทบทวนหรือสรุปประสบการณการทํางานท่ี

ผานมาในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดของเหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกซ่ึงทําใหเกิดผลอยางที่เปนอยูในปจจุบันทั้งที่
สําเร็จหรือลมเหลว หรือการสืบคนความรูจากการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการสกัดความรูและประสบการณที่ฝงลึกจากกลุมเปาหมายที่
ไดรวมการปฏิบัติงานพรอมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จหรือลมเหลวเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและสามารถเผยแพรศึกษา
เรียนรูได 

พิธากร  ศรีบุตรวงษ (2564: 3) กลาววา การถอดบทเรียนเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนางานท่ีทําอยูใหดีขึ้นหลักคิดสําคญั
ของการถอดบทเรียนคือเรียนรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงไมใชเรยีนรูโดยอางอิงตํารา 

พิสิฐ โองเจริญ  (2560: 3) กลาววา การถอดบทเรียน คือ กระบวนการสกัดความรู ประสบการณ จากผูที่มีสวนเกีย่วของ 
โดยการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นอยางมีสวนรวมและสรางสรรค แลวนํามาเขียนรายงานเกิดเปนองคความรูหรือชุดความรู
สําหรับการดําเนินการตอไปและมกีารติดตามผลการถอดบทเรียนไปใช  

ธนา   นิลชัยโกวิทย ( 2552: หนา 148 - 149) ไดกลาวถึงการประเมินการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงไววา การประเมิน
การเรียนรูและการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นกับผูเขารวมกระบวนการสวนหนึ่งอาจทําไดจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกที่
เปลี่ยนแปลงไป แตสวนสําคัญที่สดุนาจะอยูท่ีการประเมินตนเองของผูเขารวมกระบวนการ 
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กลาวโดยสรุปการถอดบทเรียนเปนกระบวนการสําคญัในการสกดัความรูที่เกิดขึ้นในตัวผูปฏิบตัิอันเปนความรูที่เกิดขึ้นท้ัง
จากความสําเร็จและความลมเหลวเปนปญญารวมที่เกดิขึ้นจากการทบทวนหวนคิดรวมกันเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ
แกปญหาการทํางาน ผลผลิตของการถอดบทเรยีนเปนองคความรูเพื่อนําไปใชของบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือสนใจตอไป 

2.2 กระบวนการถอดบทเรียน 
พิธากร  ศรีบุตรวงษ (2564: 38 - 39) ไดกลาวถึงวงจรการถอดบทเรียนไววามี 4 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นเหตุการณเปน

ตัวกําหนดวามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น มีสภาพแวดลอมหรือบริบทอยางไร ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลตอเหตุการณนั้น 2) ขั้น
การกระทําหรือปฏิกิริยา เราทุกคนจะมีปฏิกิริยาหรือมีการกระทําตอเหตุการณหนึ่งที่เหมือนหรือไมเหมือนกันก็ได  ทุกคนมี
ทางเลือกในการตัดสินใจดวยตนเองแตบางครั้งก็อาจจะใชพฤติกรรมอางอิงกลุมคือคนสวนใหญทําอยางไรก็ทําตาม  3) ขั้นผลและ
การประเมินผล แมวาจะเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ในชีวิตประจําวันแตเราก็ประเมินผลอยูตลอดเวลา และ4) ขั้นการกระทําซ้ํา
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลไดกลับมาพบกับเหตุการณที่มีลักษณะคลายกับประสบการณเดิม การตอบสนองตอเหตุการณนั้นอาจจะเหมือน
หรือแตกตางไปบางก็ได  

พิสิฐ โองเจริญ  (2560: 11)  กลาววาการถอดบทเรียนเปนกระบวนการหน่ึงในการจัดการเรียนรู ซึ่งเกิดจากการนํา
ความรูและประสบการณจากการทํางานมาเรียนรูแลกเปลี่ยนกับผูรวมทํางาน ใชหลักการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด ข้ันตอนการ
ถอดบทเรียนมี 4 ขั้นตอนหลักคือ 1) ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 2) ขั้นดําเนินการถอดบทเรียน 3) ขั้นเขียนรายงานการถอด
บทเรียน  และ 4) ขั้นติดตามการนําบทเรียนไปใชประโยชน 

  2.3 เคร่ืองมือการถอบทเรียน 

ในการถอดบทเรียนคร้ังนี้ใชเครื่องมือในการถอดบทเรียนช่ือหนาตางความสําเร็จซึ่งพิธากร  ศรีบุตรวงษ (2564: 197 - 
198) เปนผูคิดขึ้น โดยไดอธิบายถึงเคร่ืองมือถอดบทเรียนหนาตางความสําเร็จไววาเปนเคร่ืองมือถอดบทเรียนที่พัฒนาข้ึนราวป  
พ.ศ  2555 จุดเนนสําคัญของหนาตางความสําเรจ็ คือ ตองแยกแยะความรูสึกและขอเท็จจริงออกจากกันใหได ความสําเร็จของงาน
อาจวัดไดจากการบรรลวุัตถุประสงค การตอบตัวช้ีวัด การผานเกณฑการประเมิน หรือรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ฯลฯเหลานี้
นับเปนขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น สวนความรูสึกคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเมื่อไดกระทําหรือรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมตองอาศัยหลักเกณฑ
มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดใดมาเปรียบเทียบ หนาตางความสําเร็จประกอบดวยชองในแนวตั้งและแนวนอนรวม 4 ชอง ในแนวตั้ง
ประกอบดวยชองสําเร็จ และยังไมสําเร็จ แนวนอนประกอบดวยชองพึงพอใจมาก และพึงพอใจนอย ดังตารางที ่1 

 ตารางที่ 1 หนาตางความสําเร็จ 
ยังไมสําเร็จ สําเรจ็ 

พึงพอใจมาก What is happened ? 

ทําไมถึงพอใจมากท้ังที่งานยังไมสําเร็จ 
Excellence 

ปจจัยความสําเร็จคืออะไร สิ่งที่อยากแนะนํา
คนอ่ืน 

พึงพอใจนอย Re-think 

บทเรียนที่จะไมผิดซ้ําสองคืออะไร 
What is the gaps ? 

สิ่งที่ยังขาดอยูคืออะไร  มีอะไรบางที่ตองทํา
เพิ่ม 

ที่มา : พิธากร  ศรีบุตรวงษ (2564: 197) 
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แตละชองจะมีแนวคําถามสําคัญประจําชองประกอบดวย 

ชองขวาบน “สําเร็จ” ไขวกับ “พึงพอใจมาก” มุงคนหาตนแบบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยางดวยแนวคําถาม อาทิ ปจจัย
ที่ทําใหประสบความสําเร็จคืออะไร อะไรทําใหสิ่งที่ทําอยูเกิดความย่ังยืน สิ่งที่อยากแนะนําคนอื่นหากกําลังเผชิญหรือทําในสิ่งที่
คลายคลึงกันคืออะไร ทําไมปจจัยเหลานี้ถึงสําคัญยิ่งนัก เปนตน 

ชองซายบน “ยังไมสําเร็จ”  ไขวกับ “พึงพอใจมาก” มุงคนหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นจริงแนวคําถาม อาทิ แมงานจะไมสําเร็จแตทําไมถึงพอใจกับสิ่งนี้ อะไรคือปจจัยหรือเง่ือนไขที่ทําใหไมได
ผลงานตามที่คาดหวังไว ในชวงเวลาท่ีผานมาเราเห็นตนทุน จุดแข็ง หรือโอกาสอะไรบางไหมที่เปรียบเสมือนแสงสวางที่จะนําพาเรา
ไปพบกับความสําเร็จที่ปลายอุโมงค เปนตน 

ชองขวาลาง “สําเร็จ”  ไขวกับ “พึงพอใจนอย” มุงคนหาชองวางหรือยกระดับคุณภาพและความพึงพอใจในสิ่งที่
ดําเนินการอยู แนวคําถาม อาทิ สิ่งที่ยังขาดอยูมีอะไรบาง ทําไมถึงยังไมพอใจท้ังที่ภารกิจงานประสบความสําเร็จ  ตองมีสิ่งใดหรือ
ทําสิ่งใดเพ่ิมเติมอีกบางที่จะทําใหคนก็สําราญไดงานก็สําเร็จ ตองทําอยางไรใหความสําเร็จนี้กลายเปนความสุขของพวกเราทุกคน 
เปนตน 

 ชองซายลาง “ยังไมสําเร็จ” ไขวกับ “พึงพอใจนอย” มุงคนหากับดักในวิธีคิดหรือวิธีทํางานและคนหาแนวทางใหม เพื่อ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซ้ําจากการทํางานภายใตวิธีคิดหรือวิธีการทํางานแบบเดิม  แนวคําถาม อาทิ อะไรคือวงจร
แหงความลมเหลวหรือวงจรอุบาทวที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าอีก อะไรคือบทเรียนที่จะไมผิดพลาดซํ้าสอง เรากําลังติดอยูในวังวนหรือติด
อยูในกรอบความคิดอะไร อะไรคือสิ่งท่ีอาจบังตาเราอยู ลองชวยกันยอนกลับไปทบทวนวาเรื่องนี้เกิดขึ้นไดอยางไร และมาถึงจุดนี้ได
อยางไร เปนตน 

ในการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือขายคนไทยเช้ือสายลาวครั่งในจังหวัดนครปฐมคร้ังนี้จําใหเครื่องมือหนาตาง
ความสําเร็จในการถอดบทเรียนโดยใชแนวคําถามของหนาตางชองตาง ๆในการถอดบทเรียน 

3. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูเพ่ือการเปล่ียน

3.1 ความหมายของการเรียนรูเพ่ือการเปล่ียนแปลง
วรรณดี  สุทธินรากร (2560: 3) ไดใหความหมายของคําวาการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของMezirow 

หมายถึงการคนหาความหมายท่ีมีอยูในประสบการณเดิมเพื่อสรางความหมายใหมไดประสบการณเดิมและนําความหมายใหมไปสู
การปฏิบัติใหมในอนาคต   

ธนา  นิลชัยโกวิทย (2552: 18-19) ไดกลาววาศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี ไดแปลคําวา  Transformative 

Learning โดยใชคําวาการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงข้ันพ้ืนฐาน 

องคอร ประจันเขตต (2557: 180) กลาววาแนวคิดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)  มีฐานคิด
จากทฤษฎีการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง(Transformative learning theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่สามารถชวยใหผูเรียนวัยผูใหญ 
(adult learning) สามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะภายในตน ที่อยูบนพ้ืนฐานของการเปล่ียนแปลงมุมมองและความหมายตอโลก
และชีวิต 

ดังนั้น การเรียนรูในปจจุบันมีเปาหมายสําคัญคือทําใหผูเขาเรียนรู หรือเขารวมกระบวนการเรียนรูเกิดการเปลี่ยนแปลง
จากภายใน การสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในคร้ังนี้มีจุดประสงคสําคัญคือทําอยางไรใหผูเขารวม
กระบวนการสรางเครือขายเกิดการเปลี่ยนและเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในกลุมเครือขาย 
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       3.2 กระบวนการสุนทรียสนทนา 
กระบวนการสุนทรียสนทนาเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการจัดการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยมุงใหคนหันหนามาฟง

กัน การฟงอยางลึกซึ้งจึงเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงและการถอดบทเรียน 

มารกาเร็ต เจ วีตเลย (2549: 4)  กลาววา ฉันเช่ือวาเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบน้ีหากเพียงจะเริ่มตนหันกลับมารับ
ฟงกันและกันอีกครั้งหนึ่งดวยบทสนทนาเรียบงาย ซื่อตรง และเคารพตอความเปนมนุษย เปนบทสนทนาท่ีเรียบงาย เปยมไปดวย
ความสัตยจริง ซึ่งเราแตละคนจะมีโอกาสไดพูด มีผูรับฟงเรา และเราตางรับฟงกันและกันอยางตั้งอกต้ังใจ 

วิธาน  ฐานะวุฑฒ (2553: 441) กลาวถึงสุนทรียสนทนา ในการสนทนากันนั้นคนทั้งสองคนตองตระหนักและยอมรับใน
ความจริงขอนี้วาเราไมไดมาพูดถึงเรื่องความคิดดั้งเดิมของเรา แตเราจะตองรับรูและรับฟงความคิดใหมที่เกิดขึ้นซึ่งเปนความคิด
รวมกันระหวางคนสองคน การจะทําใหเกิดสิ่งน้ีไดจะตองอาศัยการฟง การไมตัดสิน และการไมยึดติดในเรื่องความคิดด้ังเดิมของเรา 

ออตโต  ชาร  เมอร (2563: 32- 33) ไดกลาวถึงการฟงของมนุษยไว 4 ระดับโดยการฟงทั้ง 4 ระดับสะทอนหลักการ
พื้นฐานของการเปดความคิด เปดใจ และเปดเจตจํานง  1) การฟงแบบดาวนโหลด  การฟงแบบน้ีจํากัดตัวเองอยูแคการตอกย้ําใน
สิ่งที่ตัวเราก็รูอยูแลว ไมมีอะไรใหมเขามาในการเรียนรูของเรา  2) การฟงแบบขอเท็จจริง เปนการฟงที่ใหขอมูลไดคุยกับเราและ
สังเกตเห็นวามีบางอยางที่ไมตรงกับความเขาใจของเรามากอน การฟงแบบน้ีจะตองอาศัยการเปดความคิด ตองหอยแขวนเสียง
ตัดสินอันเกิดจากความคุนชินเดิมของเรา  3) การฟงแบบเขาอกเขาใจ เปนการฟงแบบท่ีเรามองไปยังสถานการณผานมุมมองของ
คนอ่ืนได การฟงแบบน้ีจะตองอาศัยการเปดใจ นั่นคือตองใชความรูสึกและหัวใจของเราเพื่อปรับเขาหามุมมองคนอื่น  และ4) การ
ฟงแบบสรรคสราง เปนการฟงที่เราไดยินเสียงของความเปนไปไดสูงสุดแหงอนาคตดังขึ้น ในขณะท่ีเปดพื้นท่ีเพื่อใหสิ่งใหมไดบังเกิด 

การฟงจึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงและการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง และการ
ถอดบทเรียนจะประสบความสําเร็จก็จะตองอาศัยการฟงอยางลึกซึ้ง 

4. กระบวนการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวนวัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวคร่ังจังหวัด

นครปฐม ผลการศึกษาดังกลาว พบวา มีขั้นตอนและกระบวนการสรางเครือขาย 6 ข้ันดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นสรางความตระหนักถึงความจําเปนในการสรางเครือขายใหแกชุมชนชาติพันธุลาวครั่ง 
คณะผูวิจัยจัดเวทีสนทนากลุม โดยเชิญกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 40 คน ประกอบดวยกลุม

ชาวลาวครั่ง กลุมนักวิชาการ กลุมผูนํา และผูประกอบการ โดยตั้งคําถามใหผูรวมสนทนากลุมรวมกันคิด คือ 

1) จะเขารวมเปนเครือขายกับองคกรใด
2) จะไดรับประโยชนหรือตองสละประโยชนดานใดบางในการเขารวมเปนเครือขาย
3) ระยะเวลาใดในการเขารวมเครือขาย

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นติดตอกับกลุม องคกรที่จะเปนเครือขาย 

หลังจากที่ไดตัดสินใจในกลุม องคกรท่ีเห็นวาเหมาะสมในการเขารวมเครือขายจะเปนข้ันตอนของการติดตอ
สัมพันธเพื่อชักชวนเขารวมเปนเครือขายในการทํางาน โดยคณะผูวิจัยใชกระบวนการปลูกจิตสํานึก เพื่อกระตุนใหเกิดความอยาก
แกปญหารวมกันและกลุม องคกรที่จะรวมเปนเครือขายตองมีความตองการและเปาหมายรวมกัน 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการสรางพันธกรณีรวมกัน เพื่อสรางเปาหมายและความตองการรวมกัน 

  เพื่อใหเกิดการสรางพันธกรณีรวมกันมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกใหชัดเจน คณะผูวิจัยจึงไดจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหผูเขารวมฝกอบรมรวมกันคิด และเสนอแนะสรางพันธกรณีรวมกัน 
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ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการพัฒนาความสัมพันธใหสมาชิกเกิดความรวมมือเพื่อแบงปนทรัพยากรและประสบการณรวมกัน 

เพื่อใหเกิดความผูกพันรวมกันคณะผูวิจัยจึงไดจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความสัมพันธ และชวนให
ผูเขารวมชวยคิด และสรางความตกลงในความสัมพันธซึ่งกันและกัน เชนการใชกิจกรรม (action group) กิจกรรมสัญจรเย่ียม
เพื่อนในชุมชนลาวคร่ังท้ัง 6 ชุมชนที่รวมกอตั้งเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูของเดน ของดีที่ชุมชนลาวครั่งทั้ง 6 ชุมชนวามี
อะไรบาง 

ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการขยายกิจกรรมหรือขยายกลุม 

หลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธจนนําไปสูการทํากิจกรรมรวมกันและนําไปสูการขยายกิจกรรมหรือ
ขยายกลุมตามพ้ืนที่หรือตามลักษณะกิจกรรมในดานระดับการสรางเครือขายขั้นตอนน้ีอาจอยูในระดับการเขา “ลงทุน” ในองคกร
ใหมและการจัดตั้งองคกรใหมรวมกัน 

ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นติดตามและประเมินผล 

คณะผูวิจัยทําการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากเครือขายความรวมมือเพื่อไปสูการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานน้ันอีก 

ในขั้นการประเมินผลน้ี คณะผูวิจัยไดทําการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใชในการสรางเครือขาย โดย
ใชเวทีวิพากยแผนการดําเนินการสรางเครือขาย ซึ่งเวทีวิพากยนี้ไดเชิญแกนนําเครือขายและผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นและสะทอน
การดําเนินงานสรางเครือขายวามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร และใชแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการสราง
เครือขาย (วรากรณ พูลสวัสดิ์ และคณะ, 2564: 105 – 106) 

4. ผลกการถอดบทเรียน
ในการถอดบทเรียนครั้งนี้มีผูเขารวมถอดบทเรียน 4 ทานคือ ผศ.ดร. วรากรณ  พูลสวัสดิ์ อาจารยนงนุช  ยังรอด อาจารย

ปยนาถ  อิ่มดี และอาจารยดิษฐาร  กวางคีรี ซึ่งเปนผูมีสวนเก่ียวของในการวิจัย  วัตถุประสงคที่สําคัญในการถอดบทเรียนเพ่ือ
ทบทวนกระบวนการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็ง ผลสําเร็จและแนวทางการพัฒนาโดยใชเครื่องมือหนาตางความสําเร็จในการถอด
บทเรียน โดยสรุปผลการถอดบทเรียนตามหนาตางท้ัง 4 ดังนี ้

1. ชองขวาบน “สําเร็จ” ไขวกับ “พึงพอใจมาก”  มุงคนหาตนแบบหรือแนวทางท่ีเปนแบบอยาง ผลการถอดบทเรียน
พบวา 1) ปจจัยสําคัญที่ทําใหงานสรางเครือขายคนไทยเช้ือสายลาวคร่ังจังหวัดนครปฐมประสบความสําเร็จ มีปจจัยที่สําคัญ 2 
ประการ คือ 1) ปจจัยภายในซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุลาวครั่งโดยเฉพาะทุนบุคคลที่มี การรวมกลุมกันอยาง
เขมแข็ง ทุมเท เสียสละเพื่อสืบทอดอัตลักษณลาวคร่ัง และ2) ปจจัยภายนอกซ่ึงเปนกระบวนการในการสรางเครือขายชุมชน
เขมแข็งโดยเนนกระบวนการสุนทรียสนทนา การหันหนามาฟงกันเพ่ือสรางสังคมแหงกัลยาณมิตรที่รวมกันคิดรวมกันทํา ดวยความ
เสียสละเอ้ือเฟอของความเปนพี่นองเช้ือสายเดียวกัน  สิ่งที่จะทําใหเครือขายที่เกิดขึ้นมีความย่ังยืน คือ การพบปะสุนทรียสนทนา
กันอยางตอเนื่องเพื่อเสริมสรางกําลังใจรวมคิดรวมทําและการใชแผนบูรณาการไปปฏิบัติจริงโดยมีนักวิจัยและนักวิชาการเปนที่
เลี้ยงอยางตอเนื่องจริงจัง  สิ่งที่อยากแนะนําในการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งคือกระบวนการสุนทรียสนทนาที่ทําอยางไรใหคน
หันหนามาฟงกัน ความจริงใจและตอเนื่องของนักวิจัยหรือนักวิชาการ  เนื่องจากชุมชนตองการคําช้ีแนะ ช้ีนําจากพี่เลี้ยงอยาง
ตอเนื่องเพ่ือใหเครือขายดํารงอยูอยางย่ังยืน 

2. ชองซายบน “ยังไมสําเร็จ”  ไขวกับ “พึงพอใจมาก” มุงคนหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง เน่ืองจากในการทํากระบวนการวิจัยสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งกลุมชาติติพันธลาวคร่ังติดปญหา
สถานการณโรคระบาด covid-19  ใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่องและตองเปลี่ยนแปลงหลายคร้ัง แตก็รูสึกมีความพึงพอใจใน
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ความสําเร็จเนื่องจากคนไทยเช้ือสายลาวครั่งท่ีเขารวมกระบวนการใหความรวมมืออยางจริงใจ และพรอมท่ีจะชวยแกไขปญหา จน
สามารถแกไขสถานการณตางๆไดอยางดี จุดแข็งที่สําคัญคือความเสียสละ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผและความรักในกลุมชาติติพันธของ
ตนและตองการสรางเครือขายใหสําเร็จของพี่นองเชื้อสายลาวคร่ัง เปนจุดแข็งท่ีสําคัญและทําใหทุกคนทํางานอยางมีความสุขในการ
สรางเครือขาย 

3. ชองขวาลาง “สําเร็จ”  ไขวกับ “พึงพอใจนอย”  มุงคนหาชองวางหรือยกระดับคุณภาพและความพึงพอใจในสิ่งที่
ดําเนินอยู สิ่งที่ยังขาดหายไปในการสรางเครือขายคือความรวมมือจากองคกรภายนอกโดยเฉพาะองคกรที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน และผูจัดการการตลาดที่จะเขามาสนับสนุนใหการสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวประสบความสําเร็จ และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนอยางแทจริงนั้นจะตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังและจริงใจ 
อยางตอเนื่อง 

4. ชองซายลาง “ยังไมสําเร็จ” ไขวกับ “พึงพอใจนอย” มุงคนหากับดักในวิธีคิดหรือวิธีทํางานและคนหาแนวทางใหม
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซ้ําจากการทํางานภายใตวิธีคิดหรือวิธีการทํางานแบบเดิม  วงจรแหงการลมเหลวของการ
งานสรางเครือขายคือวิธีคิดแบบระบบราชการและการรอการสนับสนุนจากภายนอกของคนในชุมชน และการท่ีผูสรางเครือขายยัง
ไมสามารถสรางใหชุมชนมีความม่ันคงเขมแข็งและเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ดวยตนเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรแกไขคือกระบวนการ
เรียนรูทีใ่หชุมชนเกิดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกระบวนการเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 
5. สรุปวิเคราะห

จากการถอดบทเรียนความสําเรจ็ในการสรางเครือขายคนไทยเช้ือสายลาวครัง่จังหวัดนครปฐมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวน
วัตวิถีกลุมชาติพันธุลาวครั่ง แนวคิดสําคัญในการนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือกระบวนการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง การใช
กระบวนการสุนทรียสนทนาซ่ึงเปนการหันหนามาฟงกันเปนการรวมคิดรวมทําโดยใชกระบวนการปญญาศึกษาที่เนนใหเกิดสังคม
แหงกัลยาณมิตรรวมจิตรวมใจรวมพลังสรางสรรค และหลักโยนิโสมนสิการคือการใครครวญตรวจสอบจิตใจภายในของตนเอง
ตรวจสอบความเปนชาติพันธุในสายเลือดที่จะมุงมั่นรักษาสืบทอดความเปนอัตลักษณของกลุมชาติติพันธลาวเอาไวใหสืบตอไปยัง
ลูกหลานในอนาคต กระบวนการสรางเครือขายถูกออกแบบโดยเนนการหันหนามาฟงกัน การพบปะพูดคุยกันบอยคร้ังและการไป
เผชิญหนากับประสบการณจริง โดยการนําสมาชิกเครือขายไปทดลองเชิงปฏิบัติการในชุมชนตาง  ๆ ของสมาชิกเครือขายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําประสบการณมาปฏิบัติจริงในชุมชนของตนเพ่ือตอนรับสมาชิกในเครือขายจากชุมชนอื่นมีผลทําใหเกิด
ความสนิทคุนเคยกันอยางมั่นคงของสมาชิกในเครือขายและมีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
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การกําหนดขีดความสามารถดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับ 
การใชประโยชนพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

ไพลิน เมงเกร็ด1* , ดรรชนี เอมพันธุ2, และ สมนิมิตร พุกงาม2
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บทคัดยอ 

การศึกษาขีดความสามารถดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการใชประโยชนบริเวณพระพุทธ
บาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานกายภาพและ  
สิ่งอํานวยความสะดวก และเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนกับขีดความสามารถทางดานกายภาพและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งจะนําไปสูขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการท่ีเหมาะสม  โดยศึกษาพ้ืนท่ีการใชประโยชนหลักบน 
พระพุทธบาทพลวง ไดแก ลานพระสีวลี และลานพระพุทธบาท รวบรวมขอมูลโดยการสํารวจขนาดพ้ืนท่ี จํานวนหองสุขาและ
ลักษณะการประกอบกิจกรรมของนักทองเที่ยวเพ่ือนําไปคํานวณหาขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

การศึกษาพบวา ขีดความสามารถรองรับดานกายภาพบริเวณลานพระสิวลีและลานพระพุทธบาท มีคา  
ขีดความสามารถสูงสุดรองรับได 367 และ 280 คน/ชวงเวลาเดียวกัน หรือ 1,101 และ 560 คน/ชั่วโมง สามารถรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวในภาพรวมของทั้งสองพ้ืนที่คือ 1,661 คน/ชั่วโมง ในขณะท่ีหองสุขาตามจุดตางๆ รองรับนักทองเที่ยวได 1,148 
คน/ชั่วโมง ดังน้ัน ขีดความสามารถสูงสุดของพระพุทธบาทพลวงเม่ือพิจารณาปจจัยดานกายภาพคือขนาดพื้นที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหลักคือหองสุขา สามารถรองรับนักทองเท่ียวได 1,148 คน/ชั่วโมง โดยมีจํานวนหองสุขาเปนปจจัยจํากัดจํานวน
นักทองเที่ยวสูงสุดที่รองรับได การใชประโยชนปจจุบันพบวาเกินขีดความสามารถในการรองรับในชวงเวลาระหวาง 06:00-09:00 น. 
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏควรมีกลไกบริหารจัดการเพ่ือควบคุมจํานวนนักทองเที่ยวใหเปนไปตามขีดความสามารถรองรับ 
ที่กําหนดและติดตามผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการกําหนดขีดความสามารถรองรับการใชประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

คําสําคัญ : ขีดความสามารถดานกายภาพ, พระพุทธบาทพลวง, สิ่งอํานวยความสะดวก, อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2275 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



Physical and Facility Carrying Capacity Determination 
at Phra Phutthabat Phluang in Khao Khitchakut  

National Park , Chanthaburi Province 

Pailin Mengkret1* , Dachanee Emphandhu2, and Somnimirt Pukngam2

1 Major Field: Forest Resource and Environmental Administration,  
Faculty of Forestry, Kasetsart University. 

2 Department of Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University 
*corresponding author: email dissysong@gmail.com

Abstract 

The objectives of this study were to determine the maximum physical and facility carrying capacities 
at Phra Phutthabat Pluang in Khao Khitchakut National Park, evaluate the visitor use level if it exceeded the 
maximum carrying capacity, and give suggestions to control use level within the limits of carrying capacity.  
Lan Phra Si Phralee and Lan Phra Phutthabat, the main use sites at Phra Phutthabat Pluang, were selected 
as study sites. The data were collected by survey method to acquire the area able to accommodate use of 
visitors and do the inventory of toilets as well as explore visitor activities during their visit at Phra Phutthabat 
Pluang so that physical and facility carry capacities can be calculated. 

The results showed that the physical carrying capacity of Lan Phra Si Phralee and Lan Phra 
Phutthabat were 367 and 280 people at one time or 1,101 and 560 person/hour, respectively. Thus, making 
the maximum number of visitors for the total area of Phra Phutthabat Pluang was 1,661 person/hour 
regarding the physical carrying capacity alone.  The maximum number of visitors that the toilets could 
accommodate were calculated at 1,148 person/hour. Therefore, the maximum number of visitors regarding 
the facility and physical capacities were set as 1,148 person/hour considering toilet as the limiting factor in 
this case.  The present use found over the limits of carrying capacity during morning hours. Khao Khitchakut 
National Park should set up the appropriate means and management system for controlling visitor use 
according to the maximum carrying capacity and monitor the effect of applying carrying capacity to all 
stakeholders.  

Keywords : Facility Carrying Capacity, Physical  Carrying Capacity, Phra Phutthabat Phluang, Khao Khitchakut 
National Park 

1. บทนํา
งานประเพณีการนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) เปนประเพณีที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี เปนงาน

ประเพณีที่ไดรับความนิยมในการมาทําบุญ ไหวพระ และนมัสการรอยพระพุทธบาทของประชาชนท้ังในจังหวัดจันทบุรี หรือ
จังหวัดอื่นๆ งานดังกลาวจัดข้ึนท่ีบริเวณเขาพระบาทพลวง ซึ่งเปนพ้ืนที่สวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ มีการจัดใหข้ึน
นมัสการรอยพระพุทธบาท ตลอด 24 ชั่วโมง ในระยะเวลาสั้นๆประมาณ 2 เดือนตอป พบวาในรอบ 10 ปที่ผานมา ต้ังแต พ.ศ. 2551 – 
2560 มีผูศรัทธาเดินทางมาแสวงบุญหรือเดินทางทองเที่ยวแลวเฉลี่ยมากกวา 9 แสนคนตอป (อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ, 
2561) พ้ืนท่ีดังกลาวสามารถเขาถึงดวยรถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ เปนระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร จากน้ันจะตองเดินเทา
ตออีกประมาณ 1 กิโลเมตร จากการที่มีผูแสวงบุญเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทเปนจํานวนมาก ประกอบกับเสนทาง
นมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง มีลักษณะพ้ืนที่เปนเขาสูงชัน ขนาดเน้ือที่ในการประกอบกิจกรรมตางๆ คอนขางจํากัด  
ในบางชวงของพ้ืนที่มีลักษณะเปนชองผาสูง มีกอนหินขนาดใหญกีดขวางพ้ืนที่การเดินเทา ลักษณะพ้ืนที่ในแตละจุดที่มี  
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การประกอบกิจกรรมมีขนาดเล็กและแคบไมสัมพันธกับจํานวนผูที่มานมัสการรอยพระพุทธบาท ทําใหเกิดความแออัด คับแคบ 
และอาจจะเกิดอันตรายได (อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ, 2561) นอกจากน้ันเมื่อมีนักทองเท่ียวเขามาทํากิจกรรมทางศาสนาเปน
จํานวนมาก ยอมมีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน เชน หองนํ้า – หองสุขา ดังน้ันเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการ
พ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจทําการศึกษาเพ่ือกําหนดขีดความสามารถดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการใชประโยชน พระพุทธบาท
พลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ และประเมินผลเปรียบเทียบระดับการใชประโยชนของนักทองเที่ยวกับขีดความสามารถ
รองรับทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีกําหนดเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะในการจัดการใหเกิดสมดุลระหวางการใช
ประโยชนพ้ืนที่กับขนาดพ้ืนท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกและเปนตัวอยางในการศึกษาและประยุกตใชในอุทยานแหงชาติอื่นๆ ตอไป 

2. วัตถุประสงค

 2.1 เพ่ือศึกษากิจกรรมและระดับการใชประโยชนปจจุบันของผูข้ึนไปเยือนพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

 2.2 เพ่ือกําหนดขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกของพระพุทธบาทพลวง 
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

 2.3 เพ่ือวิเคราะหความสอดคลองของระดับการใชประโยชนกับขีดความสามารถดานกายภาพและสิ่งอํานวย  
ความสะดวก พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 

3. อุปกรณและวิธีการ

ผูวิจัยใชเครื่องนับจํานวนนักทองเท่ียว กลองถายภาพ แบบบันทึกขอมูลเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับ
ดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนคอมพิวเตอรและโปรแกรมวิเคราะหขอมูล สําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล

4.1 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
     ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ

และสิ่งอํานวยความสะดวก จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ เพ่ือกําหนด
กรอบแนวคิดและการออกแบบงานวิจัย 

4.2 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 

4.2.1 กําหนดจุดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ในเสนทางนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จํานวน 2 จุด คือ ลานพระสีวลี และลานพระพุทธบาท 

4.2.2 ศึกษากิจกรรมและระดับการใชประโยชนในปจจุบัน พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการเก็บขอมูล ดังน้ี 

4.2.2.1 สุมตัวอยางจํานวนวันที่เก็บขอมูลจํานวนนักทองเที่ยว กําหนดใหเก็บขอมูลอยางนอยรอยละ 50 
ของวันที่เปดใหนมัสการพระพุทธบาท โดยเก็บรวบรวมขอมูลวันหยุดเสารอาทิตย รวม 16 วัน และวันธรรมดา 14 วัน รวม 30 วัน 
ใชการสุมตัวอยางระหวางวันหยุดกับวันธรรมดาในสัดสวนที่เทากัน 

4.2.2.2 นับจํานวนนักทองเที่ยว โดยกําหนดใหเปนการบันทึกรายชั่วโมงท้ัง 24 ชั่วโมง โดยนับจาก 
เทปวีดีโอและใชบุคคลนับ 

4.2.2.3 เก็บขอมูลกิจกรรมและระยะเวลาท่ีใชในการประกอบกิจกรรมเฉลี่ยตอคนตอชวงเวลาในพ้ืนที่ 
ลานพระสีวลีและลานพระพุทธบาทโดยการสุมอยางบังเอิญ หนวยการวิเคราะห คือ นักทองเที่ยวเปนรายบุคคล และกําหนด
ขนาดตัวอยางโดยวิธีการกําหนดโควตาจํานวน 100 ชุด ตอจุดศึกษา รวมทั้งสิ้น 200 ชุด 
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4.2.3 ศึกษาขีดความสามารถดานกายภาพ พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ดําเนินการเก็บขอมูล ดังน้ี 

4.2.3.1 วัดขนาดพ้ืนท่ี ลานพระสีวลี และลานพระพุทธบาท ในเสนทางนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง 
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ  

4.2.3.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดจํานวนผูมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง หรือ
นักทองเท่ียวสูงสุดท่ีพ้ืนท่ีสามารถรองรับไดในชวงเวลาเดียวกัน (People At One Time ; PAOT) สามารถคํานวณไดจากสมการ 
(ดรรชนี เอมพันธุ และคณะ, 2562) ดังน้ี 

PCCPAOT   =   A
a

 (1) 

PCCPAOT =   ขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ หนวยคือ จํานวนคนตอชวงเวลาเดียวกัน 
    A    =   จํานวนเน้ือที่ซึ่งสามารถใชรองรับกิจกรรมนันทนาการน้ันๆ ได 
    a    =    จํานวนเน้ือที่ท่ีนักทองเท่ียวจําเปนตองใชเพ่ือประกอบกิจกรรม หนวย คือ พ้ืนที่ ตอ คน  

และคํานวณขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับไดตอวัน โดยใชสูตร 
PCC =   A x Rf

a
(2) 

PCC =  ขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ หนวยคือ จํานวนคนตอวัน 
A      =  จํานวนเน้ือท่ีซึ่งสามารถใชรองรับกิจกรรมนันทนาการน้ันๆ ได 
a       =  จํานวนเน้ือที่ท่ีนักทองเท่ียวจําเปนตองใชเพ่ือประกอบกิจกรรม หนวยคือ พ้ืนที่ ตอ คน  
Rf     =  จํานวนรอบที่เปดใหใชประโยชนในชวงเวลาท่ีกําหนด โดย 

Rf = TT

Ta
      (3) 

TT    =  ชวงเวลาท่ีเปดใหใชประโยชน 
Ta     =  ระยะเวลาท่ีใชในการประกอบกิจกรรม 

4.2.4 ศึกษาขีดความสามารถดานสิ่งอํานวยความสะดวก พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการเก็บขอมูล จํานวนหองสุขา เน่ืองจากเปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญท่ีนักทองเท่ียวจําเปนตองใช
เม่ือข้ึนไปยังพระพุทธบาทพลวง ศึกษาโดยการนับจํานวนหองสุขาในปจจุบัน และระยะเวลาในการใชโดยเฉลี่ยตอชวงเวลา
เดียวกนั (People At One Time ; PAOT) เพ่ือนํามาคํานวณหาวาในชวงเวลาเดียวกันสามารถรับนักทองเท่ียวไดจํานวนเทาไร 
และเมื่อหมุนเวียนตลอดทั้งวันจะสามารถรับไดสูงสุดเทาใด นําไปสูการจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

4.3 การวิเคราะหและแปรผลขอมูล 

4.3.1 ใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิธีการทางคณิตศาสตร เพ่ืออธิบายขอมูลการวิเคราะห ประเมินขีดความสามารถดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก 

4.3.2 เปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวท่ีไดจากการสํารวจแจงนับกับเกณฑระดับการใชประโยชนและ 
ขีดความสามารถในการรองรับทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก  

4.3.3 เสนอแนะแนวทางการจัดการแหลงพระพุทธบาทพลวงเพ่ือใหเกิดระดับการใชประโยชนที่เหมาะสมและย่ังยืน 

5. ผลการวิจัย

5.1 กิจกรรมและระดับการใชประโยชนในปจจุบัน พระพุทธบาทพลวง อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 

ผูเดินทางมาทองเที่ยวเพ่ือนมัสการรอยพระพุทธบาท ในอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตองข้ึนรถยนต
บริการ ซึ่งเปนรถยนตขับเคลื่อนสี่ลอ คนขับรถยนตตองเปนผูมีประสบการณและความชํานาญในระดับสูง เน่ืองจากทางข้ึนไป
นมัสการรอยพระพุทธบาทมีความชัน คดเคี้ยว ยากตอการขับข่ี จึงตองใชบริการรถยนตบริการเทาน้ัน โดยผานบริเวณหนวย
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พิทักษอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ ที่ คก. 1 (พระบาทพลวง) ซึ่งเปนจุดที่จะตองเสียคาบริการในการเขาอุทยานแหงชาติ  
โดยถาเปนชาวไทย ผูใหญเสียคาบริการ 20 บาท เด็ก 10 บาท สวนชาวตางชาติ ผูใหญเสียคาบริการ 100 บาท เด็ก 50 บาท 
จากน้ันจะเดินทางตอไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงจุดสิ้นสุดของถนน คือ ลานพระสีวลี ซึ่งเปนจุดที่นักทองเท่ียวจะตอง 
เดินเทาตอไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงบริเวณลานพระพุทธบาท ใชเวลาเดินเทาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย ซึ่งตลอดเสนทางที่
เดินเทาข้ึนมาจะมีจุดในการไหวพระ ขอพร ตลอดเสนทาง และมีจุดสําหรับน่ังพักเหน่ือยเปนระยะ นอกจากน้ีในบางชวงของ
เสนทางก็จะเปนจุดท่ีสามารถชมทัศนียภาพของพ้ืนปาเขาคิชฌกูฏที่สวยงามดวย ทําใหเกิดกิจกรรมตางๆ ที่นอกเหนือจากการ
ไหวพระ ขอพร เชน การถายภาพ และการเดินชมธรรมชาติ เปนตน ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวากิจกรรมท่ีผูมานมัสการรอย 
พระพุทธบาท เลือกทํามากที่สุด คือ การสวดมนต ไหวพระ ขอพร คิดเปน จํานวน 99 % รองลงมา คือ การถายภาพ และ 
การชมทัศนียภาพ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 กิจกรรมของนักทองเท่ียวเม่ือมานมัสการพระพุทธบาทพลวง  
สถานที่ 

กิจกรรม 
ลานพระสีวล ี

(n=100) 
ลานพระพุทธบาท (n=100) 

ระยะเวลาเฉล่ียที่ใชในการประกอบ
กิจกรรม (นาที) 

สวดมนต-ไหวพระ 99 99 40 
ถายภาพ 20 25 15 

เดินชมธรรมชาติ 10 10 50 

จากการสํารวจ พบวามีจํานวนนักทองเท่ียวทีเ่ขามานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เฉลี่ยประมาณ 700 คนตอชั่วโมง 
หรือประมาณวันละ 10,000 คน ซึ่งบริเวณลานพระสีวลี มีผูมานมัสการรอยพระพุทธบาท เฉลี่ย 714 คนตอชั่วโมง หรือ 17,134 
คน/วัน และบริเวณลานพระพุทธบาท เฉลี่ย 460 คนตอชั่วโมง หรือ 11,045 คน/วัน จากตารางที่ 2 พบวา นักทองเท่ียวนิยมที่จะ
เขามานมัสการพระพุทธบาทลพลวงในชวงเวลาต้ังแตเท่ียงคืนเปนตนมาจนถึงชวงระยะเวลา 10.00 น. นักทองเที่ยวมีจํานวน
ลดลงเมื่อเขาชวงสายของวันอาจเน่ืองมาจากอากาศที่รอนและมีแดดจัด จึงเลือกมาในชวงเวลากลางคืนมากกวา สวนที่เลือกมา
ในชวงเชามืดก็อาจเน่ืองมาจากมีโอกาสเห็นพระอาทิตยข้ึนทําใหเห็นทัศนียภาพสวยงามมากกวาในชวงเวลา 12.00 น. เปนตนไปจนถึง
เวลาค่ํา จึงจะกลับมาเยอะอีกครั้ง ทั้งน้ีบริเวณลานพระสีวลี ปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดในชวงเวลา 06.00 – 07.00 น. จํานวน 1,219 
คน สวนบริเวณลานพระพุทธบาทมีปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดในชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. คือ 705 คน  

ตารางที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวในการมานมัสการพระพุทธบาทพลวงเฉลี่ยตอหน่ึงชั่วโมง  
 นักทองเที่ยว (คน)  นักทองเที่ยว (คน) 

ลานพระสีวล ี ลานพระพุทธบาท ลานพระสีวล ี ลานพระพุทธบาท 

6.00 น. 1,219 705 19.00 น. 514 449 
7.00 น. 1,182 753 20.00 น. 456 448 
8.00 น. 1,124 700 21.00 น. 410 429 
9.00 น. 1,041 614 22.00 น. 398 387 
10.00 น. 965 543 23.00 น. 440 378 
11.00 น. 798 448 24.00 น. 537 354 
12.00 น. 632 376 1.00 น. 629 348 
13.00 น. 650 326 2.00 น. 630 376 
14.00 น. 614 318 3.00 น. 726 424 
15.00 น. 538 336 4.00 น. 859 550 
16.00 น. 588 382 5.00 น. 1,036 606 
17.00 น. 560 366 ผลรวม 17,134 11,045 
18.00 น. 587 430 คาเฉลี่ย 714 460 

ชวง
ระยะเวลา

ชวง
ระยะเวลา 

สถานที่ สถานที่ 
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5.2 ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก พระพุทธบาทพลวง อุทยาน
แหงชาติเขาคิชฌกูฏ 

ขีดความสามารถรองรับดานกายภาพใหความสําคัญตอขนาดพ้ืนที่ซึ่งตองสามารถรองรับการใชประโยชนไดตามแตละ
ประเภทของกิจกรรม ในการศึกษาขีดความสามารถรองรับดานกายภาพน้ีไดกําหนดพ้ืนที่ศึกษา  2 จุด ซึ่งเปนพ้ืนที่หลัก 
ที่นักทองเที่ยวใชเมื่อเดินทางทองเที่ยวและประกอบกิจกรรมในการนมัสการพระพุทธบาทพลวง  คือ ลานพระสีวลี และ 
ลานพระพุธบาท ซึ่งลานพระสีวลีหลังจากหักพ้ืนที่ถนนออกไปแลว เหลือพ้ืนที่ที่สามารถใชประโยชนไดจริง คือ 2,100 ตารางเมตร 
ในขณะที่ลานพระพุทธบาทหลังจากหักพ้ืนที่ที่เปนหินออกไปจึงเหลือพ้ืนที่ที่สามารถใชประโยชนไดจริง คือ 1,600 ตารางเมตร  
ทั้งสองพ้ืนที่เปนแหลงทองเที่ยวและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในอุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนพ้ืนที่ธรรมชาติ จึงตองการ
บรรยากาศที่เงียบสงบกวาในพ้ืนที่เมือง ดังน้ัน ตามหลักการของชวงชั้นโอกาสดานนันทนาการ (Recreation Opportunity 
Spectrum, ROS) ผูศึกษาจึงกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่ควรใหไดรับประสบการณแบบธรรมชาติกึ่งสันโดษใชยานยนต 
(Semi primitive non- motorized area, SPM) และไดคิดคาคูณลดของพ้ืนที่ออกรอยละ 30 เพ่ือมุงใหเกิดประสบการณ
ดังกลาว (ดรรชนี เอมพันธุ และคณะ, 2562) นอกจากน้ัน ยังไดศึกษาถึงขนาดของพ้ืนที่เฉลี่ยท่ีนักทองเท่ียว 1 คน จําเปนตอง
ใชในการประกอบกิจกรรม คือ 4 ตารางเมตรตอคน แตในสภาพปจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหเกิดการทองเที่ยว 
วิถีใหมที่ตองคํานึงถึงระยะหางระหวางการประกอบกิจกรรม ทําใหมีการใชพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมมากข้ึนตามไปดวย 

ดังน้ัน จากขอมูลขนาดพ้ืนที่ซึ่งสามารถนํามาใชประกอบกิจกรรมได และขนาดของพ้ืนท่ีเฉลี่ยที่นักทองเที่ยว 1 คน 
จําเปนตองใช ตลอดจนคาคูณลดเพ่ือรักษาใหเกิดประสบการณนันทนาการแบบ SPM จึงสามารถคํานวณหาคาขีด
ความสามารถสูงสุดในชวงเวลาเดียวกันที่ลานพระสีวลี และลานพระพุทธบาท 367 และ 280 คน/ชวงเวลาเดียวกัน และเมื่อนํา
ระยะเวลาเฉลี่ยของการประกอบกิจกรรมมาพิจารณาดวย พบวาคาขีดความสามารถสูงสุดดานกายภาพของลานพระสีวลี  
ที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดสูงสุด คือ 1,101 คน/ชั่วโมง หรือ 26,424 คน/วัน และลานพระพุทธบาท  560 คน/ชั่วโมง 
หรือ 13,440 คน/วัน ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  ขีดความสามารถสูงสุดดานกายภาพของพระพุทธบาทพลวง 

สถานท่ี ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร)

ขนาดพ้ืนท่ีท่ีใช
ประกอบ
กิจกรรม 

(ตารางเมตร)

ระยะเวลาเฉล่ีย
ของการ
ประกอบ
กิจกรรม 
(นาที) 

ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานกายภาพ (PCC) 

ในชวงเวลา
เดียวกัน 

(PCCPAOT)
(คน) 

ในระยะเวลา
หนึ่งชั่วโมง 
(PCCHOUR) 

(คน) 

ระยะเวลาหน่ึงวัน 
(PCCDAY) 

(คน) 

ลานพระสีวล ี 2,100 4 20 367 1,101 26,424 

ลานพระพุทธบาท 1,600 4 30 280 560 13,440 

รวม 3,700 4 - 647 1,661 39,864 

สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก ผูศึกษาทําการศึกษา จํานวน 3 จุด คือ 1) ลานพระสีวลี มีสุขาหญิง จํานวน 10 หอง 
สุขาชาย จํานวน 8 หอง 2) เนินพระเมตตา สุขาหญิง จํานวน 15 หอง สุขาชาย จํานวน 10 หอง 3) ลานพระพุทธบาท สุขา
หญิง จํานวน 10 หอง สุขาชาย จํานวน 10 หอง จากการสํารวจปริมาณการใชหองสุขาพบวา โดยเฉลี่ยระยะเวลาการใช
ประโยชนของนักทองเท่ียวประมาณ 5 นาที/รอบ เมื่อเทียบกับเวลาการเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยระยะเวลาที่ใชหองสุขาสูงสุด 
คือ ชวงเวลา 05.00 – 07.00 น. และจะคอยๆ ลดจํานวนของผูใชสุขาลง โดยชวงระยะเวลาท่ีมีการใชหองสุขาตํ่าสุด คือ ชวงเวลา 
21.00 – 23.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาดึกสงัด นักทองเที่ยวไมนิยมข้ึนมานมัสการรอยพระพุทธบาทมากนัก ซึ่งสอดคลองกับปริมาณผูใช
ประโยชนรายชั่วโมงในตารางท่ี 2  ซึ่งเมื่อจํานวนนักทองเท่ียวมากการใชประโยชนสิ่งอํานวยความสะดวกจะมากตามไปดวย  

การประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดของนักทองเท่ียวดานสิ่งอํานวยความสะดวก ปจจัยท่ีใชในการคํานวณ
คือ จํานวนหองและรอบการใชตอชวงเวลา ผลการศึกษาพบวา ลานพระสีวลี สุขาหญิงสามารถรองรับการใชประโยชนไดสูงสุด 
120 คน/ชั่วโมง หรือ 2,880 คน/วัน สุขาชาย สามารถรองรับการใชประโยชนไดสูงสุด 208 คน/ชั่วโมง หรือ 4,992 คน/วัน 
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ในขณะท่ีบริเวณเนินพระเมตตา สุขาหญิงสามารถรองรับการใชประโยชนไดสูงสุด 180 คน/ชั่วโมง หรือ 4,320 คน/วัน สุขาชาย 
สามารถรองรับการใชประโยชนไดสูงสุด 260 คน/ชั่วโมง หรือ 6,240 คน/วัน และบริเวณลานพระพุทธบาท สุขาหญิงสามารถ
รองรับการใชประโยชนไดสูงสุด 120 คน/ชั่วโมง หรือ 2,880 คน/วัน สุขาชาย สามารถรองรับการใชประโยชนไดสูงสุด 260 
คน/ชั่วโมง หรือ 6,240 คน/วัน ดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานสิ่งอาํนวยความสะดวกพระพุทธบาทพลวง  

สถานท่ี 

จํานวน
หองน้ํา 
(หอง) 

ระยะเวลาเฉล่ีย
ของการประกอบ

กิจกรรม 
(นาที) 

ขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก (FCC) 

ในชวงเวลา
เดียวกัน

(FCCPAOT) 
(คน) 

ในระยะเวลาหน่ึง
ชั่วโมง 

(FCCHOUR) 
(คน) 

ระยะเวลาหน่ึงวัน 
(FCCDAY) 

(คน) 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ลานพระสีวล ี 8 10 2.3 5 8 10 208 120 4,992 2,880 

เนินพระเมตตา 10 12 2.3 5 10 12 260 180 6,240 4,320 

ลานพระพุทธบาท 10 10 2.3 5 10 10 260 120 6,240 2,880 

รวม 28 32 - - 28 32 728 420 17,472 10,080 

รวมชายหญิง 60 60 1,148 27,552 

6. สรุปผลการวิจัย

ขีดความสามารถรองรับดานกายภาพของพระพุทธบาทพลวงดําเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีสองแหงคือลานพระสิวลีและ
ลานพระพุทธบาท พบวามีคาขีดความสามารถสูงสุดรองรับได 367 และ 280 คน/ชวงเวลาเดียวกัน หรือ 1,101 คน/ชั่วโมง 
และ 560 คน/ชั่วโมง ตามลําดับ น่ันคือสามารถรองรับในภาพรวมของพื้นท่ีคือ 1,661 คน/ชั่วโมง ในขณะท่ีหองสุขารองรับ
นักทองเท่ียวได 1,148 คน/ชั่วโมง น่ันหมายถึง ขีดความสามารถสูงสุดของพระพุทธบาทพลวงเม่ือพิจารณาปจจัยดานกายภาพ
ซึ่งคือขนาดพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกหลักคือหองสุขาแลว สามารถรับนักทองเที่ยวได 1,148 คน/ชั่วโมง โดยจําน วน 
หองสุขาเปนปจจัยจํากัดจํานวนนักทองเท่ียวสูงสุดที่รองรับได   

7. อภิปรายผลการวิจัย

เมื่อวิเคราะหความสอดคลองของระดับการใชประโยชนกับขีดความสามารถดานกายภาพของพระพุทธบาทพลวง
พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเพ่ิมจํานวนมากข้ึนในชวงเชามืดและลดจํานวนลงหลัง 11.00 น. (อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ, 
2561) เปนตนไป และนักทองเที่ยวจะเพ่ิมจํานวนอีกครั้งในชวงเย็นถึงค่ําเปนตนไป เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวที่เขา
ไปใชประโยชนกับขีดความสามารถสูงสุดและขีดความสามารถที่ เหมาะสมตามเกณฑที่กําหนดพบวา มีชวงระยะเวลาท่ีเกิน 
ขีดความสามารถรองรับทางกายภาพ ในชวงเชา ต้ังแต 06.00 – 09.00 น. ทีล่านพระสีวลี โดยชวงเวลา 06.00 – 07.00 น. จํานวน
นักทองเท่ียว 1,219 คน/ชั่วโมง ชวงเวลา 07.00 – 08.00 น. จํานวน 1,182 คน/ชั่วโมง  และ 08.00 – 09.00 น. จํานวน 1,124 
คน/ชั่วโมง แตสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด คือ 1,101 คน/ชั่วโมง ซึ่งในทํานองเดียวกันกับที่ลานพระพุทธบาท มีจํานวน
นักทองเท่ียวเกินขีดความสามารถรองรับทางกายภาพในชวงต้ังแต 05.00 – 09.00 น. ดังน้ันควรมีมาตรการหรือแนวทางในการ
จัดการเพ่ือลดความแออัดของนักทองเที่ยวในชวงเวลาดังกลาว (อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ, 2561) โดยมีการประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวเลือกข้ึนไปนมัสการพระพุทธภาพในชวงเวลาอื่นๆ นอกจากน้ัน ควรมีการประกาศกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด
ที่จะรองรับไดในแตละชวงเวลา แลวบริหารจัดการรวมกับคิวรถที่นํานักทองเที่ยวข้ึนไปบนพระพุทธบาท จัดสถานที่ให
นักทองเท่ียวสามารถพักรอเพ่ือหมุนเวียนใหเหมาะสมตามขีดความสามารถรองรับได เปนตน  
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เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักทองเที่ยวปจจุบันกับหองสุขาแลวพบวา หองสุขาไมเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเที่ยว โดยเฉพาะในชวงเวลาต้ังแต 06.00 – 09.00 น.  ซึ่งเกินจากรอบการใชหองนํ้าที่สามารถใหบริการไดเพียง 1,148 
คน/ชั่วโมงเทาน้ัน ในขณะท่ีมีนักทองเที่ยวสูงถึง 1,924  1,935 และ 1,824 คน/ชั่วโมง ตามลําดับ  ทาํใหตองรอคิวประมาณ 10-15 
นาที จึงควรปรับปรุงหองนํ้าใหเพียงพอ โดยเฉพาะหองสุขาหญิง สามารถใชการไดดี อยูในสภาพที่เรียบรอย ไมทรุดโทรม มีระบบ
บําบัดนํ้าเสียที่มาตรฐาน ใหความรูสึกสะอาดและปลอดภัยแกผูมาใชบริการ  

เมื่อพิจารณาคาขีดความสามารถสูงสุดที่พ้ืนที่รับไดดานกายภาพรวมกับสิ่งอํานวยความสะดวกแลว พบวา ดาน
กายภาพรับนักทองเท่ียวได 1,661 คน/ชั่วโมง ในขณะที่หองนํ้าทั้งหมดรับนักทองเที่ยวได 1,148 คน/ชั่วโมง ดังน้ัน  
ขีดความสามารถสูงสุดของพระบาทพลวงตามสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทหองสุขาท่ีมีในปจจุบันจะสามารถรับนักทองเท่ียวได 
1,148 คน/ชั่วโมง เวนเสียแตวาสามารถเพ่ิมจํานวนหองสุขาในจุดตางๆ ไดอีก ซึ่งตองพิจารณาความเหมาะสมทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมรวมดวย  

8. ขอเสนอแนะ
แนวทางการจัดการใหเหมาะสมกับขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียวในการนมัสการพระพุทธบาทพลวง 

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 

8.1 จํากัดจํานวนนักทองเที่ยว เชน กําหนดจํานวนนักทองเท่ียวจํานวนไมเกิน 1,148 คน/ชั่วโมง เพ่ือไมใหเกิดความ
แออัดจนเกินไปและสามารถประกอบกิจกรรมไดอยางอิสระ ไมเกิดการรบกวนระหวางกันและกันมาก ประกอบกับสถานการณ
ปจจุบันมีการระบาดของโรคโควิด-19 นักทองเท่ียวจึงตองการพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมมากกวาปกติ 

8.2 จํากัดเวลาในการเขานมัสการรอยพระพุทธบาท หรือกําหนดเวลาเปด-ปด การเขานมัสการรอยพระพุทธบาท 
ใหแนนอน เชน เปดเวลา 06.00 น. และปดเวลา 18.00 น. แทนการเปดตลอด 24 ชั่วโมง เปนการชวยลดผลกระทบท่ีเกิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งดานมลภาวะทางเสียง หรือการรบกวนสัตวปา เปนตน 

8.3 ในดานของสิ่งอํานวยความสะดวกควรสรางใหมีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําระบบ
บําบัดใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการเกิดผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปรับปรุงไมใหทรุดโทรม เพ่ือให
เกิดความรูสึกสะอาดปลอดภัย และพิจารณาการสรางหองสุขาสําหรับผูหญิงใหเพ่ิมข้ึนมากกวาสุขาชาย  

เอกสารและสิ่งอางอิง 

คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.   2548ก.   รายงานฉบับสุดทายโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรับได
ของพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.   
เสนอตอ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช,   กรุงเทพฯ. 

_______.   2548ข.   รายงานฉบับสุดทายโครงการศึกษาขีดความสามารถในการรับไดของพื้นที่อุทยานแหงชาติ 
เขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.  เสนอตอ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช,  กรุงเทพฯ. 

_______.   2551.   คูมืออุทยานแหงชาติ ลําดับที่ 10 การติดตามขีดความสามารถในการรองรับไดดานนันทนาการ 
ของอุทยานแหงชาติ,  สํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช,  กรุงเทพฯ 

ดรรชนี เอมพันธุ. 2558. เอกสารคําสอนวิชา 01308511 หลักนันทนาการและการทองเที่ยว. 
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

ดรรชนี เอมพันธุ พิมพลภัส พงศกรรังศิลป และวันชัย อรุณประภารัตน.  2562.  คูมือประเมิน 
ขีดความสามารถรองรับการทองเที่ยวพื้นที่หมูเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี.   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  และสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.), กรุงเทพฯ 

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ.   2561.   รายงานสรุปผลงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)   ประจําป   2561 
.  สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที ่2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช,  กรุงเทพฯ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสําหรับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 
พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ1* และ รชตธรรมรงค พชรมนตชัย2 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email thanakitputimed@hotmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพในการใหบริการ  2) ศึกษาแนวทางของ
ผูประกอบการท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ และ 3) นําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ กลุมตัวอยาง
ที่ใชเปนลูกคาที่เคยใชบริการ จํานวน 400 คน และผูประกอบการโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง จํานวน 2 แหง สถิติในการวิเคราะห 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย อายุระหวาง 21-30 ป ภูมิลําเนาอยูในเขตปริมณฑล มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาทตอเดือน มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ทุกดานอยูในระดับมาก ลูกคาที่มีเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการทุกดานไมแตกตางกัน สวนลูกคาที่มีรายไดตางกันมีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการในดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอม และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) การศึกษาแนวทางของผูประกอบการที่มีตอ
การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ พบวา ผูประกอบการมีความพยายามแสวงหาวิธีการและแนวคิดใหม ๆ ในการใหบริการเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของลูกคา 3) แนวทางในการพัฒนา ไดแก โรงแรมควรสรางเอกลักษณเฉพาะตัว เพิ่มพื้นที่และสราง
บรรยากาศที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว เพิ่มชองทางในการเขาถึงลูกคา เพิ่มศักยภาพพนักงาน และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา  คุณภาพการบริการ  โรงแรมบูติค 
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Guidelines for Service Quality Development of Boutique Hotels 
in Koh Sri-Chang.  

Phatthana Thanakitputimed 1* and Rachatathamrongk Pacharamonchai 2 
1 Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi.  
2 Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi. 
*corresponding author: email thanakitputimed@hotmail.com

Abstract 

The objectives of this research were to 1)  study the opinions about service quality of customers, 2 ) 
study the entrepreneurs approach to improving the quality of service and 3) suggest guidelines development 
for improving the service quality. The samples were 400 customers who had used services and 2 boutique 
hotel entrepreneurs on Koh Sichang. The statistical analysis of this study were Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, t-test and F-test. The research results were found that, 1) Most of the sample customers 
were male, aged 21-30 years, lived in the metropolitan area, had a bachelor's degree, worked as employee of 
private company and had an average monthly income between 15,001-20,000 Baht. Their opinions about 
service quality were high level in every aspects. Customers with different gender, age, domicile, education level 
and occupations had no difference on level of opinions about the service quality in all aspects. However the 
different of customer’s incomes had statistically significant difference at the 0.05 level about the service quality 
in the physical and environmental aspects and personnel aspects. Development 2) study the entrepreneurs 
approach to improving the quality of service, the results reveal that 8 boutique hotel entrepreneurs on Koh 
Sichang were trying to find new methods and concepts in providing services to meet the customer needs. 3) 
Guidelines development, the hotel should create an unique identity, increase the space and create a good 
environment, fast service, add more channels of customer access, empower employees and increase the 
security system. 

Keywords: Guidelines Development, Service Quality, Boutique Hotels 

1. บทนํา
จงัหวัดชลบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกท่ีมีรายไดสําคัญจากภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ปจจุบันจังหวัดชลบุรี 

มีพื้นที่เปนอันดับที่ 50 ของประเทศไทย มีความหนาแนนของประชากรประมาณ 333.49 คน/ตารางกิโลเมตร มีการแบงการ
ปกครองออกเปน 11 อําเภอ โดยจังหวัดชลบุรีมีแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ที่สําคัญ ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียวไดมาตรฐานสากลใหเปน
ฐานการกระจายรายไดและสรางงาน ประกอบไปดวย เปาประสงคที่ 1 แหลงทองเที่ยวมีคุณภาพ และสามารถรองรับนักทองเที่ยว
ไดทุกกลุม (เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ คนพิการ) และเปาประสงคที่ 2 รายไดจากการทองเที่ยวตอคนตอวันเพิ่มขึ้น (กลุมงานยุทธศาสตร 
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี, 2561) ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) ที่
มุงเนนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการ และการทองเท่ียวใหมีศักยภาพโดยเพิ่มศักยภาพฐานการผลิต และ
บริการเดิมที่มีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอดไปสูฐานการผลิต และบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขน และมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคูกับ
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การวางรากฐานเพื่อสรางและพัฒนาภาคการผลิต และบริการสําหรับอนาคต ทั้งในดานการเตรียมศักยภาพคน และโครงสราง
พื้นฐาน ตลอดจนสงเสริมและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจต้ังใหม (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสราง
ผูประกอบการวิสาหกิจใหมีความเขมแข็งมีการพัฒนาที่ยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2560) 

อําเภอเกาะสีชัง เปนอําเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ ๆ เชน พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน  พระ
เจดียอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิต เปนตน ในแตละปอําเภอเกาะสีชังจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเกาะสีชังประมาณปละ 12,500 คน 
โดยมีโรงแรม บังกะโล และรีสอรทไวบริการ จํานวน 23 แหง (กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี , 2560) 
ซึ่งธุรกิจโรงแรมบูติคถือเปนโรงแรมประเภทหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเปนอยางมาก 
โดยมีลักษณะเดน คือ ดานการบริการ และดานสถาปตยกรรม จึงทําใหธุรกิจที่พักประเภทน้ีสามารถตอบสนองความตองการของ
นักเที่ยวท่ีชอบความแตกตางไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม จากการเขาไปสํารวจและบริการวิชาการ พบวา ธุรกิจโรงแรมบูติคหลาย
แหงบนเกาะสีชังยังพบปญหาเรื่องการถูกรองเรียนจากลูกคาที่มาใชบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการรักษาคุณภาพการบริการ
และระดับมาตรฐานในการใหบริการที่สม่ําเสมอ  

ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังมีคุณภาพในการใหบริการและไดมาตรฐาน ธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังจึง
ควรไดรับการสะทอนคุณภาพในการใหบริการท่ีแทจริงจากลูกคา คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็นดังกลาว เพื่อให
ไดแนวทางที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง  อีกทั้งการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคลองกับ
เปาประสงคของแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีในเรื่องการสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและบริการระดับสากล 

2. วัตถุประสงค
2.1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอคณุภาพในการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 
2.1.2 เพื่อศึกษาแนวทางของผูประกอบการท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมบูตคิบนเกาะสีชัง 
2.1.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 

3. สมมติฐานการวิจัย
ลูกคาท่ีมีขอมูลทั่วไปตางกัน มีความคิดเห็นตอคณุภาพการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังแตกตางกัน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากรในการวิจัยเปนลูกคาที่เคยใชบริการกับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน และ
ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จํานวน 8 แหง  

4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจเปนลูกคาท่ีเคยใชบริการโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอนจึงใช
สูตรของ W.G. Cochran (1953, อางถึงใน ชูศรี วงศรัตนะ, 2560) ในการคํานวณ โดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่นรอยละ 95 
และระดับคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดตัวอยางอยางนอย 400 คน จากนั้นกําหนดจํานวนลูกคาตามสัดสวนของโรงแรม 
บูติคบนที่เปนกลุมตัวอยาง และใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบตามที่
กําหนด และกลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณเปนผูประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง ซึ่งประชากรที่ใชมีจํานวนนอยจึง
ใชกลุมตัวอยางรอยละ 15 ถึงรอยละ 30 (ชูศรี วงศรัตนะ, 2560) เพื่อความนาเช่ือถือการศึกษาครั้งนี้จะใชรอยละ 30 ของ
ประชากร ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 2 แหง จากนั้นทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sample) กับผูประกอบการ
ธุรกจิโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังที่มีคณุสมบัติตามที่กําหนด  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
4.2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพ     

การใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง แบงเปน 3 สวน ไดแก สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 เปนคําถาม
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เกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และสวนที่ 3 เปน
คําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ และความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ 

4.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เนื้อหา
ในแบบสัมภาษณเปนคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินงานในปจจุบัน แนวโนมในการดําเนินงาน และการพัฒนาคุณภาพ
การบริการในอนาคต 

4.2.3 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ นําแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณไปใหผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมในประเด็นที่จะศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา และนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปทดลอง
ใช (Try out) กับลูกคาที่มาใหบริการกับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามมา
วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951) มีคาทั้งฉบับ
เทากับ 0.786  

4.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยลงพื้นที่เพ่ือดําเนินการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 
และแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางดวยตัวเอง จํานวน 400 ชุด 

4.2.5 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลจากแบบสอบถามนําขอมูลทั่วไปมาแจกแจงความถี่ และรอยละ ขอมูลความคิดเห็นของ
ลูกคาท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการนํามาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติทดสอบ  t-test และ F-test เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน ขอมูลจากแบบสัมภาษณ คณะผูวิจัยทําการสรุปประเด็นสําคัญโดยนําเสนอขอมูลในรูปของความเรียง และ 
นําขอมูลทั้ง 2 สวน มาวิเคราะหเพ่ือนําเสนอเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของลูกคาท่ีมีตอคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 

  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของลูกคาที่มาใหบริการกับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง  พบวา ลูกคาที่มาใหบริการกับโรงแรม      
บูติคบนเกาะสีชังที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.50 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปน
รอยละ 35.50 มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีปริมณฑล คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน    
รอยละ 62.70 ประกอบอาชีพเปนพนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 43.30 และมีรายไดรวมตอเดือนโดยประมาณ
อยูระหวาง 15,001-20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 47.00 
  ระดับความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง พบวา ลูกคามีระดับความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.02, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการให 
บริการเปนรายดานโดยเรียงอันดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ ดานบุคลากร ( = 4.50, S.D.= 0.54) รองลงมา 
คือ ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ( = 4.28, S.D. = 0.53) และดานการเขาถึงลูกคาและการประชาสัมพันธ ( = 3.83, 
S.D.= 0.50) สวนดานที่มีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการนอยที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ  
( = 3.73, S.D.= 0.55) 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาท่ีมีเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีระดับความคิดเห็นที่
มีตอคุณภาพการใหบริการในทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ในสวนของรายไดรวมตอเดือน
โดยประมาณตางกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการในดานการเขาถึงลูกคา และการประชาสัมพันธ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการบริการ และดานสวัสดิภาพและความปลอดภัยไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ใน
สวนของลูกคาที่มีรายไดรวมตอเดือนโดยประมาณตางกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการในดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอมของโรงแรม และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 5.2 ผลการศึกษาแนวทางของผูประกอบการท่ีมีตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 
  ผลการสัมภาษณผูประกอบการโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินงานในปจจุบัน สรุปประเด็นสําคัญได 
ดังนี้ ลักษณะการบริหารงานสวนใหญเปนบุคคลคนเดียวเปนเจาของและบริหารงานเอง ลูกคาสวนใหญเปนวัยรุนและวัยทํางาน
ตอนตน การใหบริการของโรงแรมสวนใหญจะเนนและความสําคัญกับความเปนสวนตัวของลูกคาที่เขาพัก มีสิ่งอํานวยความสะดวก
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ที่จําเปนท้ังภายในหองพักและบริเวณโรงแรม พ้ืนท่ีสวนกลางของโรงแรมสวนใหญมีการปรับปรุงทัศนียภาพใหสวยงาม มีจุดถายรูป
สวย ๆ ภายในโรงแรม ลูกคาสามารถจองหองพักลวงหนาผานทางโทรศัพท เว็บไซตของโรงแรมหรือจองหองพักผานตัวแทน 
(Travel Agent) ตลอดจนโรงแรมสวนใหญยังมีรถจักรยานยนตใหเชาพรอมแผนไวบริการ 
  แนวโนมในการดําเนินงานและการพัฒนาคุณภาพการบริการในอนาคต ผูประกอบการโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังสวนใหญ
มีความคิดนอกกรอบ มีความคิดสรางสรรคเพื่อแสวงหาวิธีการและแนวคิดใหม ๆ ในการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา และเพ่ิมกลยุทธในการกระตุนยอดขาย เชน การขายหองพักระยะยาวแบบเหมาจายรวมคาอาหาร และกิจกรรม        
การทองเท่ียวอื่น ๆ ในราคาประหยัด ซึ่งการพักระยะยาวโรงแรมจะจัดสรรพื้นที่ Common Room และพ้ืนที่ Co-Working 
Space เพื่อพักผอนและยังสามารถทํางานควบคูไปดวยได ผูประกอบการโรงแรมบางแหงมีแผนจะเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ 
หองสมุด หองครัวสวนกลางที่สามารถปรุงอาหารหรือปงยางอาหารทะเลเพื่อรับประทานเองได มีพื้นท่ี Hi speed Wi-Fi และมี การ
ปรับปรุงอาคารท้ังภายในและภายนอกใหมีสไตล Modern Loft ที่ใหความรูสึกทันสมัย พรอมเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบ
ครัน เพิ่มกิจกรรมเสริม เชน กิจกรรมโยคะ กิจกรรมพายเรือแคนู กิจกรรมเจ็ทสกี และกิจกรรมดําน้ํา เปนตน อีกท้ังยังมีแผนท่ีจะ
นําระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management: CRM) เขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการท่ีมี
ใหกับลูกคา 

5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชัง 
  5.3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในดานกายภาพและสิ่งแวดลอมของโรงแรมใหดียิ่งขึ้น  โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควร
เพิ่มพื้นที่ภายในโรงแรมใหเพียงพอตอการรับรองลูกคาที่เขาพัก ควรสรางบรรยากาศท่ีดีของโรงแรมท้ังภายในและภายนอกของ
โรงแรม และโรงแรมควรสรางเอกลักษณเฉพาะตัวในการตกแตงโรงแรมเพ่ือสรางความแตกตางกับคูแขงขันซึ่งสามารถดึงดูดใจให
ลูกคาเลือกใชบริการกับโรงแรมได 
  5.3.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในดานการเขาถึงลูกคาและการประชาสัมพันธใหดียิ่งข้ึน โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควร
เพิ่มชองทางในการเขาถึงลูกคาผานชองทางที่หลากหลาย เชน มีเว็บไซต (Website) ที่แสดงขอมูลของโรงแรมที่ละเอียดชัดเจน 
และเปนปจจุบัน มีสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงแรม เชน มีบล็อกของ
โรงแรม มีเครือขายสังคมออนไลนของโรงแรม เชน Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, TripAdvisor เปนตน มีการ
ใชสื่อออนไลนแบบ Media Sharing เชน ใช YouTube สําหรับประชาสัมพันธโรงแรมเปนไฟลวีดีโอ หรืออาจมีการใช Flickr 
สําหรับประชาสัมพันธโรงแรมในรูปแบบของไฟลรูปภาพ เปนตน และควรมีการชองทางในการจัดจําหนายและจองหองพักผาน
ตัวแทนจําหนายแบบออนไลน เชน Agoda, Booking, Traveloka,  Expedia, Trivago เปนตน ตลอดจนโรงแรมควรมีเอกสาร 
แผนพับหรือแอพพลิเคช่ัน (Application) เกี่ยวกับขอมูลโรงแรม แหลงทองเท่ียว และรานอาหารแจกเพ่ือเพิ่มความสะดวกแก
ลูกคา  
  5.3.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ  โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรให
ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ เนนความรวดเร็วในการใหบริการทุก ๆ ข้ันตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการเช็คอิน-เช็คเอาทที่
ไมยุงยาก และควรเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณพื้นที่สวนกลางเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคา  และเกิดความรูสึก
คุมคากับราคาที่จายไป 
  5.3.4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยท่ีดี ควรมีเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัย ควรมีกลองวงจรปด และควรเพ่ิมแสงสวางใหเพียงพอเพื่อใหลูกคาที่มาใชบริการ
รูสึกถึงความปลอดภัย 
  5.3.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในดานบุคลากร โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรใหขอมูล และความรูแกพนักงานเพ่ือให
พนักงานของโรงแรมสามารถใหคําแนะนําตาง ๆ แกลูกคาที่เขาพักไดถูกตองและชัดเจน เชน ขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ ๆ 
ขอมูลรานอาหารท่ีขึ้นช่ือบนเกาะสีชังได เปนตน อีกทั้งโรงแรมควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการแตงกายของพนักงานใหเปนไปใน
ลักษณะทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชนแกการจดจําของลูกคาในการรองขอความชวยเหลือ 
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6. อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาท่ีมีเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการในดานกายภาพและสิ่งแวดลอมของโรงแรม ดานการเขาถึงลูกคาและการประชาสัมพันธ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกและการบริการ ดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย และดานบุคลากรไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะลูกคาสวนใหญที่เขา
กับโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังตางไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพตอบสนองความตองการมากกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไว จึงทําใหระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังท่ีลูกคาไดเขาพักแสดงความคิดเห็นออกมาไปในทิศทางเดยีวกนั 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขวัญชนก สุวรรณพงศ (2559) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษ ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษที่มีเพศ อายุ 
สัญชาติ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษาตางกัน มีการรับรูตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความนาเชื่อถือหรือไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว ดานการให
ความมั่นใจ และดานการเขาใจความตองการของผูรับบริการไมแตกตางกัน และนักทองเที่ยวกลุมความสนใจพิเศษท่ีมีอายุ และ
อาชีพตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพการบริการของโรงแรมในอําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 
ดานความนาเช่ือถือหรือไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว ดานการใหความมั่นใจ และดานการเขา
ใจความตองการของผูรับบริการไมแตกตางกัน  
  ลูกคาท่ีมีรายไดรวมตอเดือนโดยประมาณตางกัน มีระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพการใหบริการในดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอมของโรงแรม และดานบุคลากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะความแตกตางของ
รายไดอาจทําใหลูกคามีความคาดหวังตอคุณภาพการบริการแตกตางกัน เชน ลูกคากลุมที่มีรายไดสูงอาจตองการความสะดวกสบาย
จึงเลือกหองพักประเภท ดีลักซ (Deluxe) หรือ สวีท (Suite) ซึ่งทําใหลูกคามีความคาดหวังตอคุณภาพท่ีจะไดรับจากการใหบริการ
ที่สูงตามไปดวย สวนลูกคากลุมท่ีมีรายไดไมสูงมากอาจเลือกประเภทหองที่มีราคาไมสูงมาก เชน หองพักประเภทสแตนดารด 
(Standard) หรือซูพีเรีย (Superior) ซึ่งหองพักประเภทดังกลาวจะมีมาตรฐานตามปกติจึงทําใหลูกคามีความคาดหวังตอคุณภาพใน
การใหบริการไมสูงมากนัก เปนตน จึงทําใหระดับความคิดเห็นท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังที่ลูกคาไดเขา
พักแสดงความคิดเห็นออกมาไปในทิศทางที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวดี ติณรัตน (2560) ไดทําวิจัยเรื่อง คุณภาพ
การใหบริการโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริการโรงแรมท่ีมีรายไดตอ
เดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมดานความสะดวก การติดตอสื่อสาร ความสามารถ ความสุภาพ ความ
นาเชื่อถือ ความเช่ือมั่น การตอบสนองอยางรวดเร็ว ความปลอดภัย ลักษณะภายนอก และความเขาใจผูรับบริการแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  ผลการศึกษา พบวา โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรมีการพัฒนาคุณภาพในดานกายภาพ สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวก และการบริการของโรงแรมใหดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของระชานนท ทวีผล และธีระวัฒน จันทรทึก (2560) ไดทํา
วิจัยเรื่องการใหบริการแบบมืออาชีพของโรงแรมประเภทบูติคในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และ  เขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวา โรงแรมประเภทบูติคควรนําเสนอลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถเช่ือมโยง
กับอัตลักษณของทองถิ่นใหเกิดความนาสนใจ เชน อาคาร  สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตนควรมีการพัฒนาคุณภาพในดานการ
เขาถึงลูกคา และการประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งสอดกับงานวิจัยของ ระชานนท ทวีผล และธีระวัฒน จันทรทึก (2560) ผล
การศึกษาพบวา โรงแรมประเภทบูตคิควรใหความสําคัญกับการออกแบบส่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการขายที่แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับเง่ือนไขในการใหบริการท่ีชัดเจน ควรมีการพัฒนาคุณภาพในดานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ดานระบบความปลอดภัยของโรงแรมของชมรมวิศวกรออกแบบระบบปองกันอัคคีภัย (2559) กลาววา มาตรการดานความ
ปลอดภัยของโรงแรม และลูกคาที่มาใชบริการมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจโรงแรมเพราะจะชวยปองกันความเสียหายของชีวิต 
และทรัพยสินของลูกคาและโรงแรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดจากปจจัยตาง ๆ ดังนั้น ในการดําเนินธุรกิจโรงแรมใหไดรับความนาเช่ือถือ 
โรงแรมควรจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัยตาง ๆ ของโรงแรม เชน ควรมีกุญแจประตูระบบคียการดเพื่อเช่ือมโยงขอมูลไป
ระบบ PMS ไดโดยตรง ควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือปองกันเหตุรายตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้ นจากปจจัยตาง ๆ ทั้งจาก
ภายนอกและภายในของโรงแรม ควรมีกลองวงจรปดเพื่อปองกันเหตุการณรายตาง ๆ ภายในโรงแรม และยังสามารถบันทึกขอมูล
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ไวเพื่อนําไปใชในภายหลังไดหากพบวาเกิดเหตุการณที่ผิดปกติขึ้นภายในโรงแรมครอบคลุมพื้นที่สาธารณะท่ีบุคคลทั่วไปเข าถึงได 
ควรมีสัญญาณเตือนไฟไหม ไฟสํารองฉุกเฉิน อุปกรณดับเพลิง คูมือการปฏิบัติสําหรับเหตุฉุกเฉิน เปนตน และควรมีการพัฒนา
คุณภาพในดานบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีย เข็มทอง และอโณทัย งามวิชัยกิจ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการบริการในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงแรมในจังหวัดเลย ผลการศึกษาพบวา สถาน
ประกอบการมีความตองการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับทักษะ 5 ดาน คือ การจัดการบริการดวยไมตรีจิต การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารและการประสานงานกับลูกคา การเปนผูนําและผูประกอบการในการพัฒนาทีม และภาษาตางประเทศ 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  7.1.1 โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรสรางบรรยากาศที่ดีของโรงแรมท้ังภายในและภายนอกของโรงแรม เพื่อสราง
เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางกับคูแขงขัน 
  7.1.2 โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรเพิ่มชองทางในการติดตอและประชาสัมพันธที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกใหแก
ลูกคามากย่ิงข้ึน 
  7.1.3 โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มีบริการที่รวดเร็ว และเพิ่มสิ่งอํานวยความ
สะดวกบริเวณพื้นท่ีสวนกลางใหมากข้ึน 
  7.1.4 โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเพื่อใหลูกคาท่ีมาใชบริการรูสึกถึงความปลอดภัย 
  7.1.5 โรงแรมบูติคบนเกาะสีชังควรใหความสําคัญเก่ียวกับการใหขอมูลและความรูแกพนักงานเพื่อใหพนักงานของ
โรงแรมสามารถใหคําแนะนําตาง ๆ แกลูกคาที่เขาพักได  
 7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
  7.2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการทําการตลาดของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังเพ่ือนําขอมูลที่ไดมาเพื่อนํามาใชในการ
วางแผนกลยุทธการตลาดของโรงแรมบูติคบนเกาะสีชังตอไป 
  7.2.3 ควรมีการศึกษาแนวทางการปรับตัวของผูประกอบการโรงแรมบูติคหรือโรงแรมแรมขนาดกลางและขนาดเล็กบน
เกาะสีชังหลังเกิดการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 (โควิด-19) 
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การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอ
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ธัญกมล คุมเสาร1, นรีรักษ แกวฉวี1, ดวงนภา จุคำ1, อภัสรา ปญจกะบุตร1, และประพนธ เล็กสุมา2
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บทคัดยอ 

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ของชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2. เพื่อ
ศึกษาองคประกอบการจัดทำที่พักโฮมสเตยดวยระบบธุรกิจเพื่อสังคม 3. เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสู
ธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจโฮมสเตยเพ่ือสังคมประกอบดวย กลุมผูนำชุมชน กลุมผูประกอบการรานคา และกลุมผลิตภัณฑสินคา 
โอทอปนวัตวิถี จำนวน 22 คนและใชเทคนิคเดลฟายในการเก็บขอมูลแบบสอบถามจำนวน 3 รอบ กับผูเช่ียวชาญในดานตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก ดานการจัดการทองเที่ยว ดานการทองเที่ยวชุมชน  ดานธุรกิจเพื่อสังคม ดานที่พักโฮมสเตยและดาน
นักทองเที่ยว จำนวน 11 คน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย คามัธยฐาน และพิสัยระหวางควอไทลในการวิเคราะหขอมูล จากนั้นนำเสนอ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคผลการวิจัยพบวา 

1. อดีตบานยางพัฒนามีตนยางนาข้ึนเปนจำนวนมาก ชาวบานจึงชวยกันต้ังช่ือวา บานยาง และไดมีการเปลี่ยนช่ือใน
ภายหลังวา บานยางพัฒนา คนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรที่เปนการทำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมี
เอกลักษณโดดเดนคือชาติพันธุไทยทรงดำท่ีตอนนี้ภายในชุมชนไดพยายามรื้อฟนวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษาทั้ง
การประกอบพิธีกรรม การทอผาและมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ รวมถึงเปนชุมชนที่เปนแหลงทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ใน 21 

แหงของจังหวัดนครปฐม   

2. จาการศึกษาเรื่องหลักการสรางที่พักโฮมสเตยและองคประกอบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม พบวาองคประกอบของ
ธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ คือ องคประกอบดานที่ 1 ดานที่พัก องคประกอบดานที่ 2 ดาน
กิจกรรม องคประกอบดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  และ องคประกอบดานที่ 4 ดานการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอม  

3. จากการสังเคราะหแนวทางการพัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสูธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคมแบงออกเปน 4 แนวทาง
คือ 1. การพัฒนาดานที่พัก 2. การพัฒนาดานกิจกรรม 3. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ และ 4. การพัฒนาดานการพัฒนา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
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Abstract 

This research aimed to: 1. study the context of Ban Yang Pattana community, Kamphaeng Saen 

District, Nakhon Pathom Province; 2.study the components of homestay with using social enterprise systems 

and 3. to create developmental guidelines of Ban Yang community into a social enterprise of homestay 

management. It was a qualitative research using in-depth interviews with 22 key informants involved in the 

social homestay business, consisting of a leader group, entrepreneur groups and OTOP product groups. 

Delphi technique was used to collect data with 11 experts in various related fields, the technique was used 

with the experts 3 times.  The groups of the experts, including tourism management field, Community - 

based Tourism field, Social Entreprise, homestay management field and tourist field. Data was analyzed by 

means, median and quartile. According to the objectives, the research found that 

1. There were a lot of Dipterocarpus trees in Ban Yang Pattana community in the previous time.

The villagers named, Ban Yang. Later, it was named to Ban Yang Pattana. Most of villagers were farmers 

who worked based on Sufficiency economy. It was also a unique Thai ethnic group, Thai Song Dam. It was 

an attempt to revive the culture in order to allow future generations to study the ritual, weaving and 

establishing a museum. Moreover, it would be one of the tourism community in 21 OTOP innovations in 

Nakhon Pathom.  
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2. According to the study of a principle of homestay establishment and components of social

enterprise of homestay management, consisted of :1. Accommodation, 2. Activities, 3. Management and 4. 

the development of Social, community and environment.  

3. Then analyzed the guidelines for Ban Yang community development into a social enterprise of

homestay management divided into 4 approaches which were 1. accommodation development 2. activity 

development 3. management development and 4. community, social and environmental development. 

Key word:  The Specific Development / Homestay / Social Enterprise 

1. บทนำ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว ประกอบกิจกรรมดวยการนำปจจัยการผลิตตาง ๆ มาผลิตบริการอยางใดอยางหนึ่งดานการ

ทองเที่ยวที่กอใหเกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจแกนักทองเที่ยว กอเกิดรายไดมหาศาลใหแกประเทศและชุมชน
ทองถิ่นทั้งยังสรางรายไดใหกับประเทศเปนอันดับหนึ่งและอุตสาหกรรมที่ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น (บุญเลิ ศ  

จิตตั้งวัฒนา, 2555) รัฐบาลเห็นถึงการกระจายรายไดของการทองเที่ยวไปสูชาวบานโดยตรงจากการทองเที่ยวชุมชน เพื่อให
เกิดกระแสทางการเงินดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวลงไปสูเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่
ตองการใหเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศ(ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2562)  ซึ่งภาครัฐยังมีโครงการสงเสริมการทองเท่ียวโดยชุมชนที่มา
ในรูปแบบของธุรกิจโฮมสเตย (สวนเศรษฐกิจรายสาขา ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน , 

2562) ซึ่งโฮมสเตยเปนรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เกิดขึ้นโดยชุมชนไดรับความนิยมจากกลุมผูรักธรรมชาติ  
(tourism council of Thailand,  2562)   ทั้งนี้ยังพบวา การจะแหวกวงลอมไปหารูปแบบการทองเที่ยวโดยเฉพาะโฮมส
เตยตามชุมชนทองถิ่นอื่นที่ไมมีแหลงทองเที่ยวของตนเองยังไมปรากฏมากนัก เนื่องจากทั้งความไมกลาแสวงหาความ
แตกตางและความไมมันใจในความปลอดภัยที่จะไดรบัของตัวนักทองเที่ยวเองจากการแสวงหาโฮมสเตยใหมๆ และความทีแ่ต
ละชุมชนยังไมเห็นศักยภาพของตนวามีสิ่งใดนาสนใจพอท่ีจะทำเปนแหลงทองเท่ียวไดบาง ทั้งท่ีโฮมสเตยไมไดจํากัดวาจะตอง
อยูในแหลงทองเทีย่วแตเปนเพียงการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนเทานั้น (วิษณุ บุญมา
รัตน, 2555)       

ปจจุบันมีการเกิดธุรกิจรูปแบบใหมที่ตอบสนองความตองการตอเจาของกิจการและเปนประโยชนแกสังคมท่ีเรียกวา 
กิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) คือ กิจการที่มีจุดมุงหมายหลักในการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม โดย
ใชกลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจมาบวกกับความรูและนวัตกรรมสังคม มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายไดหลัก
ที่มาจากสินคาหรือบริการโดยไมตองพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุ นซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทาง
สังคมที่เกิดขึ้น SE มีรายไดจากการจำหนายสินคาและบริการที่มีมูลคาหรือคุณคาสงมอบที่กลุมลูกคายินดีจาย ดังนั้นรายได
จะโยงกับคุณภาพ ไมใชความสงสารหรือเห็นใจ จุดตางสำคัญจึงอยูที่รูปแบบการดำเนินการและโอกาสความยั่งยืนทาง
การเงินขององคกรและสนับสนุนตอการทองเที่ยวชุมชน (สำนักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ (สกส. – TSEO, 

2562) 

การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT ) เปนการทองเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม โดยชุมชนเขามามีบทบาทเปนเจาของ การบริหาร การจัดการ และผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาการทองเที่ยวสวน
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ใหญชุมชนไดรับผลประโยชน กอประโยชนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชนเจาบานและนักทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (นิพล เชื้อเมืองพาน, 2557 : 32) ซึ่งประเทศไทยมีแหลง
ทองเท่ียวชุมชนอยูทุกภูมิภาค สำหรับภาคกลางมีแหลงทองเที่ยวชุมชนที่นาสนใจ เชน จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม (เที่ยวทองถิ่นไทย อเมซิ่งไทยแลนด,  2562) 

ชุมชนบานยางพัฒนาเปนหน่ึงในชุมชนท่ีอยูในจังหวัดนครปฐมชุมชนหนึ่งที่อยูใน ตำบลบานยาง อำเภอกำแพงแสน 

จังหวัดกาญจนบุรี  แตเดิมพื้นที่ตำบลบานยางอยูในเขตจังหวัดราชบุรี เมื่อประมาณ พ.ศ. 2484 ทางราชการไดจัดแบงเขต
ตำบลตาง ๆ ใหม โดยใชคลองบานยาง (ทาผาบางแกว) เปนแนวเขต และตอมาไดมีการจัดตั้งขึ้นเปนตำบล เรียกวา “ตำบล
บานยาง” มาจนทุกวันนี้  อาชีพของคนในชุมชนสวนใหญจะประกอบอาชีพ ทำสวนทำไร สาธารณะประโภคทั่วไปมีไฟฟาใช
ทุกบานและทุกหลังคาเรือนในเขตบริการ โทรศัพท มีโทรศัพทสาธารณะ และโทรศัพทประจำสถานที่ราชการ กับบางสวน
ของบานผูนำทองถิ่น และผูประกอบการคาบางรายการเดินทางจากตัวอำเภอและจังหวัดนครปฐม (ไทยตำบลดอทคอม ,  

2562)  

ชุมชนบานยางพัฒนาตองการใหชุมชนเปนที่รูจัก อยากใหนักทองเที่ยวไดเขามาเรียนรูวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุไทย
ทรงดำ และชาวบานอยากทำใหเปนแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยเพื่อใหมีรายไดเสริมจากการทองเท่ียว แตชาวบานไมรูวาจะตอง
เริ่มจากจุดใด ดังนั้นผูวิจัยไดเห็นถึงความสำคัญและสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน  

เพื่อพัฒนาใหบานยางพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนที่ มีธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย มีกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มี
ความนาสนใจ และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในแหลงทองเที่ยวได คณะผูวิจัยจึงสนใจในเรื่องของปญหาของการจัด
กิจกรรมที่ไมสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวตามคำใหสัมภาษณของคนในชุมชน คณะผูวิจัยจึงทำการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางใหชุมชนบานยางพัฒนามีกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเที่ยว สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยว และเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงท่ีไดรับความนิยมมาก
ขึ้นในอนาคตภายใตการทำธุรกิจตอสังคม อีกทั้งสรางรายไดใหกับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนบานยางพฒันา
ตอไปอีกดวย 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทพื้นท่ีของชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   

2.2 เพื่อศึกษาองคประกอบการจัดทำท่ีพักโฮมสเตยดวยระบบธุรกิจเพื่อสังคม   

2.3 เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาชุมชนสูธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม 

3. ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  

โดยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการศึกษาและหาขอมูลดังหัวขอดังตอไปนี้ 
ขอบเขตดานพ้ืนท่ี : ชุมชนบานยางพัฒนา  ตำบลบางยาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ขอบเขตดานเนื้อหา : คณะผูวิจัยดำเนินการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของนำมาใชในการสรางรูปแบบ
ธุรกิจเพื ่อสังคม(Social Enterprise : SE)  เพื ่อการทองเที ่ยวในธุรกิจโฮมสเตย   ของชุมชนบานยางพัฒนา   อำเภอ
กำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   นำมาใชในการสรางธุรกิจโฮมสเตยของชุมชน  โดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับการ
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ทองเที่ยว   แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชน   แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม  แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับโฮมสเตย   การมีสวนรวม   แนวคิดเกี่ยวกับบริบทชุมชนบานยางพัฒนา  เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลดวยองคประกอบ
ของรูปแบบธุรกิจโฮมสเตย และรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม โดยการใชทฤษฎีเดลฟายเทคนิค ( Delphi technique)  ในการ
วิเคราะหใหเปนโมเดลธุรกิจโฮมสเตยดวยระบบธุรกิจเพื่อสังคม  

ขอบเขตดานประขากรและกลุมเปาหมาย : คณะผูวิจัยกำหนดประชากรและกลุมเปาหมายแบงออกเปน 4 กลุม 

เปนการสัมภาษณเชิงลึก ดังตอไปนี้  กลุมที่ 1 กลุมผูนำชุมชน / กลุมที่ 2 ผูประกอบการรานคา,รานอาหาร  / กลุมที่ 3สินคา
โอทอปนวัตวิถี / กลุมที่ 4 กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก 4.1 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการทองเที่ยว   4.2 ผูเชี่ยวชาญดานการ
ทองเที่ยวชุมชน 4.3 ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจเพื่อสังคม 4.4 ผูเชี่ยวชาญดานที่พักโฮมสเตย 4.5 ผูเชี่ยวชาญดานนักทองเที่ยว  
ขอบเขตดานเวลา  :  ผูวิจัยไดกำหนดระยะเวลาในการวิจัยตั้งแตเดือน สิงหาคม 2562 – ธนัวาคม 2562 เปนระยะ 5 เดือน  

4. ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัย
คณะผูจัดทำแบงข้ันตอนของการวิจันเปน 3 ข้ันตอนหลักๆโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในสวนของข้ันตอนท่ี 1 จะทำการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัยเรื่องการศึกษาโมเดลธุรกิจ

โฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เพื่อใหไดขอมูลที่ตองการใชใน
การศึกษาและกำหนดขอบขายขอมูลที่ตองการใหครอบคลุมกรอบการศึกษา  เพื่อใหไดมาในประเด็นที่ตองการศึกษาหา
ขอมูลประกอบกับการสรางแบบสัมภาษณโดยใชแบบประเมินตามทฤษฎีเดลฟาย( Delphi) ในการเก็บขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญที่พิจารณาการเลือกกลุมเปาหมายแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องดวยเปนการศึกษาที่ตองอาศัย
ความรู ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิจัยท่ีศึกษาในคร้ังนี้  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาบริบทพ้ืนท่ี 

ผูวิจัยจะทำการศึกษาขอมูลพื้นที่บริบทชุมชน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลชุมชนโดยการลงพื้นที่สัมภาษณเชิงลึกกับ
ประชากรในชุมชน ผูวิจัยไดกำหนดผูใหขอมูลออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูนำ กลุมผูประกอบการ และประชากรในชุมชน
บานยางพัฒนา โดยเครื่องมือที่ใชไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยเริ่มกระบวนการทำงานจากการออกแบบแบบสอบถาม 

สงใหกับท่ีปรึกษากอนนำไปสัมภาษณกับประชากรในชุมชน และผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงในการเก็บขอมูล การจดบันทึก
ขอมูล หลังจากน้ันทำการถอดบทสนทนาการสัมภาษณ  และจัดเรียงประเด็นตามแนวโนมตามวัตถุประสงค  

ขั้นตอนที่ 3 นำแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลบริบทพื้นที่มาสรางเปนเครื่องมือใหสอดคลองกับเนื้อหา รวมถึงนำ
เครื่องมือท่ีสรางข้ึนมาใหกับอาจารยผูเช่ียวชาญไดทำการตรวจสอบความถูกตอง เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของ
โครงสรางคำถาม การใชภาษา ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระ และใหคำแนะนำเพื่อปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณให
สมบูรณยิ่งขึ้น เมื่อไดแบบสัมภาษณที่ตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลวจึงทำการขอหนังสือแนะนำตัวผูวิจัยและขออนุญาต
เก็บขอมูลเพื่อทำการวิจัย จากนั้นคณะผูวิจัยจะสงหนังสือแนะนำตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณ
ใหกับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูใหขอมูลหลัก ลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนวันนัดสัมภาษณดวยตนเอง  ซึ่งวันนัดหมายไดนำ
แบบสัมภาษณที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดูจำนวน 3 รอบ แบงออกเปน ดังตอไปนี้ 

รอบที ่ 1 ดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนรูปแบบคำถามปลายเปดใหกับ
ผูเชี่ยวชาญเปนการเก็บขอมูลดวยเทคนิคเดลฟาย(Delphi) โดยประเด็นคำถามจะเนนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
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เกณฑการประเมินการจัดทำโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมคมสำหรับธุรกิจที่ พักโฮมสเตยของชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอ
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาประเด็นที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย รวมถึงความ
เหมาะสมของเนื้อหาคำถาม ขอมูลที่นำมาใชในการสัมภาษณ และปรับปรุงแกไขทางดานภาษาตามคำแนะนำของ
ผูเชี่ยวชาญในแตละรอบ 

รอบที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลรอบที่สอง โดยคณะผูวิจัยนำแบบสัมภาษณที่ผูเชี่ยว มาทำการถอดขอมูล
และสรุปใหไดเปนขอๆในแตละดาน ซึ่งเปนแบบการสอบถามปลายปด วัดระดับคาคะแนน 5 ระดับ (Rating Scale) มี
ดวยกันทั้งหมด 5 ระดับ ตามแนวทางการสรางมาตราวัดเจตคติแบบลิเครท(Likert Scale) จากนั้นเสนอตอที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุงดานภาษาและโครงสรางของแบบสอบถามใหสมบูรณแลวจึงนำไปใหผูเชี่ยวชาญทำการวิเคราะหแบบสอบถาม
และใหน้ำหนักความเปนไปไดในแตละขอคำถาม  

รอบท่ี 3 การตอบแบบสอบถามในรอบสาม เชี่ยวชาญในแตละทานจะทราบวาตนมีความคิดเห็นหรือไมแตกตาง
จากผูเชี่ยวชาญทานอื่นเพียงใด แตทั้งนี้ตองแสดงผลประกอบดวย ซึ่งผูเชี่ยวชาญอาจยืนยันคำตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
คำตอบจากเดิมได และสำหรับคำตอบที่ไมไดอยูในชวงของพิสัยระหวางควอไทลนั้น ๆ และคามัธยฐานและฐานนิยมมา
สรุปเปนความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสรางโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม สำหรับธุรกิจโฮมสเตย หากความคิดเห็น
ใดท่ีไมสอดคลองคณะผูทำวิจัยจะนำมาอภิปรายผลหากเปนประเด็นสำคัญและเปนประโยชน 

5. การสรุปผล
5.1 ขอมูลบริบทพ้ืนท่ีชุมชนบานยางพัฒนา ตำบลทุงกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ชุมชนบานยางพัฒนามีชื่อมาจากประชาชนในพื้นที่รวมกันตั้งชื่อหมูบานเพราะวามี
ตนยางนาเปนเอกลักษณหรือจุดเดนของหมูบาน ตอมาภายหลังไดมีการเปลี่ยนชื่อใหมีความไพเราะมากขึ้นจึงเปลี่ยนเปน 

“บานยางพัฒนา” ประชาชนของหมูบานยางพัฒนาเปนกลุมชาติพันธไทยทรงดำ และอยูในชวงระหวางการรื้อฟนวัฒนธรรม
ขึ้นมาใหมเพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษา คนในชุมชนมีความสามัคคีกันคอนขางมากเช่ือใจในผูนำหรือผูใหญบาน อีกทั้งชุมชน
บานยางพัฒนามีเอกลักษณที่โดดเดนคือชุมชนชาวไทยทรงดำ ที่มีมาอยางยาวนานตั้งแตริเริ่มสรางชุมชนบานยาง โดยไดดึง
เอกลักษณวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำมาเปนจุดเดนสวนหนึ่งของชุมชน ยังมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนคือ “ พออยู พอกิน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” 

5.2 ผลจากการสอบถามดวยเดลฟายเทคนิคเกี่ยวกับองคประกอบการจัดทำท่ีพักโฮมสเตยดวยระบบธุรกิจเพื่อสังคม  

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคเดลฟายในประเด็นที่เกี่ยวกับองคประกอบที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคมโดยสามารถสังเคราะหได 4 องคประกอบ ซึ่งประกอบดวยดานที่พัก ดานกิจกรรม ดานการบริหาร
จัดการและดานการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม จากนั้นผูวิจัยนำองคประกอบไปเปนแนวทางในการสอบถามแบบ
ปลายปดกับนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ โดยจากการสอบถามผูวิจัยสามารถสังเคราะหองคประกอบของธุรกิจโฮมสเตยเพื่อ
สังคมได 4 องคประกอบหลัก 16 องคประกอบยอย  จากนั้นผูวิจัยนำองคประกอบไปสรางเปนแบบสอบถามและให
ผูเชีย่วชาญไดประเมินแบบสอบถามในรอบท่ี 2 และสามารถนำมาสรุปเปนองคประกอบของธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคมไดดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1.ดานที่พัก ประกอบดวย 4 องคประกอบยอยไดแก หองพักอยูภายในตัวอาคารเดียวกับเจาของบาน  มีการ
ใหบริการอาหารทองถิ่นแกนักทองเที่ยว  มีการแบงสัดสวนที่พักที่ชัดเจน ระหวางเจาบานและนักทองเที่ยว  มีความพรอม
ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและไดมาตรฐาน องคประกอบที่ 2.ดานกิจกรรม ประกอบดวย 4 องคประกอบยอยไดแก มีการ
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เรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชน  เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชน  มีกิจกรรมปลูก
จิตสำนึกใหนักทองเที่ยวอนุรักษวิถีชีวิต  เปนกิจกรรมที่สงเสริมในการพัฒนา สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม องคประกอบท่ี 3.

ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 5 องคประกอบยอยไดแก มีระบบการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  การบริหาร
จัดการดำเนินการโดยชุมชน  คนในชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  มีการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสโดยการเปดเผยบัญชี
รายรับ-รายจายภายในชุมชน  มีเปาหมายในการดำเนินธุรกิจโดยไมหวังผลกำไรสูงสุด แตมุงเพื่อผลประโยชนสวนรวม 

องคประกอบท่ี 4.ดานการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม ประกอบดวย 3 องคประกอบยอยไดแก มีการนำรายไดไปพัฒนา
สังคม มีการนำรายไดไปพัฒนาชุมชน มีการนำรายไดไปพัฒนาสิ่งแวดลอม  

 5.3 ผลการสังเคราะหแนวทางการพัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสูธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม  

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา  
 แนวทางที่ 1 ดานที่พัก 1.มีการวางแผนเตรียมพรอมหองพักใหแกนักทองเที่ยว  2.ไดสัมผัสกับธรรมชาติเนื่องจาก
หลักการของที่พักโฮมสเตยที่พักจะตองอยูทามกลางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  3.มีการจำกัดจำนวนนักทองเที่ยวเพ่ือการ
รองรับที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 4.มีการตรวจเช็คสภาพหองพักและทำความสะอาดสม่ำเสมอ  

 แนวทางท่ี 2 ดานกิจกรรม 1.ทำกิจกรรมรวมกับนักทองเที่ยว โดยใชวิถีชีวิตของชาวไททรงดำมาทำเปนกิจกรรม  2.ปลูก
จิตสำนึกใหนักทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรมไททรงดำ โดยการใหนักทองเที่ยวทำกิจกรรมที่เรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยู เชน 

การทำอาหารของชาวไทยทรงดำ 3.มีกิจกรรมที่ไมทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน โดยการทำกิจกรรมที่อนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4.มีกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางการเรียนรูและมีประโยชนตอนักทองเท่ียวโดยกิจกรรมของชุมชนบาน
ยาง 
  แนวทางที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 1.มีการนำรายไดจากชุมชนไปพัฒนา 2.มีการจัดระบบหมุนเวียนที่พักอยางเปน
ธรรม โดยจะมีการจัดคิวกระจายนักทองเที่ยวไปใหครบทุกบานจะไมมีนักทองเที่ยวเขาพักบานของใครเพียงบานเดียว 3 .

สรางระบบการจัดการขยะ เพื่อเปนการลดขยะมูลฝอยและมีการคัดแยกขยะใหถูกตอง 4.มีการบริหารจัดการที่โปรงใสและ
สามารถเปดเผยใหทุกคนภายในชุมชนไดรับรูถึงรายรับและรายจายภายในชุมชน  

 แนวทางที่ 4 ดานการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 1.นำรายไดไปพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 2.นำรายไดที่ไดจากภายในชุมชนไปแกไขปญหาภายในชุมชน 3.นำรายไดที่ไดจาก
ภายในชุมชนไปชวยเหลือหรือแกไขปญหาสังคม   

6. การอภิปรายผลการวิจัย
 คณะผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม กรณีศึกษา ชุมชนบานยางพัฒนา 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
วัตถุประสงคที่ 1 เพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ของชุมชนบานยางพัฒนา  

ชุมชนบานยางพัฒนาบานยางพัฒนามีช่ือมาจากประชาชนในพ้ืนที่รวมกันตั้งช่ือหมูบานเพราะวามีตนยางนา
เปนเอกลักษณหรือจุดเดนของหมูบาน ตอมาภายหลังไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน “บานยางพัฒนา” ประชาชนของหมูบานยาง
พัฒนาเปนกลุมชาติพันธไทยทรงดำ และอยูในชวงระหวางการรื้อฟนวัฒนธรรมข้ึนมาใหมเพื่อใหเยาวชนรุนหลังไดศึกษา คนใน
ชุมชนมีความสามัคคีกันคอนขางมากเชื่อใจในผูนำหรือผูใหญบาน อีกทั้งชุมชนบานยางพัฒนามีเอกลักษณที่โดดเดนคือชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2298 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ชาวไทยทรงดำ ที่มีมาอยางยาวนานตั้งแตเริ่มสรางชุมชนบานยาง โดยไดดึงเอกลักษณวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำมาเปน
จุดเดนสวนหน่ึงของชุมชน ยังมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนคือ “ พออยู พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยสอดคลองกับ  

วัตถุประสงคท่ี 2  เพ่ือศึกษาองคประกอบการจัดทำท่ีพักโฮมสเตยดวยระบบธุรกิจเพ่ือสังคม 

จากการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ พบวา องคประกอบของธุรกิจโฮมสเตย
เพื่อสังคมที่ไดจากการสอบถามดวยเดลฟาย โดยใชเกณฑจากการหาคาเฉลี่ย คามัธยฐานและคาพิสัยรหวางควอไทล พบวามี
องคประกอบ 4 ดานไดแก 

  องคประกอบดานที่ 1 ดานที่พัก  มีจำนวนองคประกอบยอย จำนวน 3 ขอดังนี้ ไดแก มีการใหบริการ
อาหารทองถิ่นแกนักทองเที่ยว มีการแบงสัดสวนที่พักที่ชัดเจน ระหวางเจาบานและนักทองเที่ยว และมีความพรอมดานสิ่ง
อำนวยความสะดวกและไดมาตรฐานระดับโฮมสเตย 

  องคประกอบดานที่ 2 ดานกิจกรรม  มีจำนวนองคประกอบยอย จำนวน 3 ขอดังนี้ ไดแก มีการเรียนรูวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนปลูกจิตสำนึกใหนักทอง เที่ยวอนุรักษวิถีชีวิตชุมชน, การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบ การณระหวางนัก 

ทองเที่ยวกับคนในชุมชน สงเสริมใหเกิดการพัฒนา สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ และมีกิจกรรมสรางความ
ประทับใจใหกับนักทองเท่ียวจนเกิดการบอกตอ 

 องคประกอบดานที่ 3 ดานการบริหารจัดการ   มีจำนวนองคประกอบยอย จำนวน 6 ขอดังนี้ ไดแก มี
ระบบการกระจายรายไดอยางเปนธรรม ,การบริหารจัดการดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน ,คนในชุมชนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน,มีการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใสโดยการเปดเผยบัญชีรายรับ-รายจายภายในชุมชน,มีเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ
โดยไมหวังผลกำไรสูงสุด  แตมุงเพื่อผลประโยชนสวนรวมบางสวน และมีการจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 

 องคประกอบดานที่ 4 ดานพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม  มีจำนวนองคประกอบยอย จำนวน 2 

ขอดังนี้ ไดแก มีการนำรายไดไปพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ,มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค และโอกาส 

พรอมทั้งจุดประเด็นในการแกไขปญหาและพัฒนาใหธุรกิจในชุมชนเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ  
โดยสอดคลองกับนิคม  หลาอินเชื้อ (2557)และ ชูศรี วงศรัตนะ (2527: 26) ไดกลาวไววา วิธีการใชเทคนิคเดลฟายในการ
วิเคราะหงานและวิเคราะห 

วัตถุประสงคท่ี 3 เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสูธุรกิจโฮมสเตยเพ่ือสังคม 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา การใชเดลฟายเทคนิคมาวิเคราะหองคประกอบของธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม
ของชุมชนบานยางพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถนำผลมาสังเคราะหที่ไดมาสรางเปนแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนบานยางพัฒนาสูธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคมได 4 แนวทาง  ดังนี้  1.ดานที่พัก 2.ดานกิจกรรม 3.ดานการบริหาร
จัดการ และ 4.ดานการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม 

           โดยสอดคลองกับพจนา สงวนศรี (2546) และสินธุ สโรบล (2545: 172) ไดกลาวไววา การทองเที่ยวโดยชุมชนเปน
การทองเที่ยวท่ีชุมชนเขามามีสวนรวมการจัดการการทองเที่ยวโดยใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทองถิ่น 

ตองคำนึงถึงความสามารถในการรองร ับของธรรมชาติในพื ้นที ่อยางยั ่งยืนซึ ่งมีองคประกอบอยู  4 ดานคือ  1.ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ และมีวิถีการผลิตที ่พึ ่งพาและใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น  2.ดานองคกรชุมชน ชุมชนมีระบบ
สังคมที่เขาใจกัน และมีปราชญหรือผูมีความรูและทักษะในเรื่องตาง ๆ หลากหลาย  3.ดานการจัดการ มีกฎ กติกา ในการ
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จัดการสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและการทองเที่ยว มีองคกรหรือกลไกในการทำงานเพื่อจัดการการทองเที่ยวและสามารถ
เชื่อมโยงการทองเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได และ 4.ดานการเรียนรู ลักษณะของกิจกรรมการทองเท่ียวสามารถสราง
การรับรู และความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบานกับ
ผูมาเยือน  

7. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป
7.1 ควรศึกษาความตอเนื่องของการพัฒนารูปแบบโฮมสเตยเพื่อสังคม ของชุมชนบานยางพัฒนา ตำบลทุงกระพังโหม 

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่จะมีตอไปในอนาคตโดยการจัดทำเปนคูมือสำหรับธุรกิจโฮมสเตยเพื่อสังคม 

7.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากทางชุมชนอาจยังไมมีความรูทางดานนี้และเพื่อเปนการเพ่ิมความรู
ใหกับทางชุมชนในการจัดทำธุรกิจเพื่อสังคม 

7.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับความเปนไปไดในการ สงเสริมโฮมสเตยใหเปนธุรกิจเพื่อสังคม 

8. บรรณานุกรม

บุญเลศิ จิตตั้งวัฒนา. (2555). การวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน. เชียงใหม : มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

พจนา สวนศรี. (2546). คูมือการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โครงการทองเท่ียวเพื่อชีวิตและ
ธรรมชาติ. 

นิคม หลาอินเชื้อ. (2557). งานเชิงวิเคราะห Delphi Technique Analysis. การวิเคราะหโสตทัศนศึกษาชำนาญ
การพิเศษ สำนักบริการวิชาการ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วีระพล ทองมา และ ประเจต อํานาจ. (2547). ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวตอประชาชนในพื้นที่
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแมโจ. 

สินธุ สโรบล (2545: 172). โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือขายการทองเท่ียวโดยชุมชน.สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย 

กรุงเทพธุรกิจ. (2562). [ออนไลน]. “ ธุรกิจเพ่ือสังคม”. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : 

http:// www.bangkokbiznews.com, (วันท่ีคนขอมูล : 9 สิงหาคม 2562 ). 

เที่ยวท๎องถิ่นไทย. (2562). แหลงทองเท่ียวชุมชน. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 2562. จาก 

www.lifelocal.com/lifestyle/ttf2019-2/. 

ไทยตําบลดอทคอม. (2562). ชุมชนบานยางพัฒนา. คนเมื่อ 27 สิงหาคม 2562, จาก: https://www. http:// 

www.thaitambon.com/tambon/730125. 

น ิพล  เช ื ้อ เม ืองพาน .  ( 2547). การท องเท ี ่ ยวโดยช ุมชน .  คนเม ื ่อ  6 ต .ค .  62, จาก  http://www.tci-

thaijo.org/index.php/researchjournal-lru/view. 

ว ิ ษณ ุ  บ ุ ญ ม า ร ั ต น .  ( 2555). ก า ร ท อ ง เ ท ี ่ ย ว โ ฮ ม ส เ ต ย .  ค น เ ม ื ่ อ  23 ธ ั น ว า ค ม  2562, จ า ก 

https://www.academia.edu/29037616/การทองเที่ยวโฮมสเตย. 

สำนักงานสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมแหงชาติ. (2562). องคกรการกุศลเหมือนกับSEหรือไม. คนเมื่อ 23 ธันวาคม 

2562, จาก http://www.wearegreeners.com/greenblog/detail/18. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2300 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



    

 1*,  1,  1  2

1   ,  
2     

,  
* : pramzaclub1998@gmail.com

 

  (1)    

(2)     (SWOT Analysis)    

(3)  

     

  3   1)  2)  3) 

  28    

 

:  (Development of Service Models)/  (Homestay 

Entrepreneurs)/  (Way of Life in the Community)/  (Amphawa Floating Market) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2301 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



THE GUIDELINES FOR HOMESTAY ENTREPRENEURS SERVICE MODELS DEVELOPMENT 

TO CONNECT THE WAY OF LIFE IN THE COMMUNITY: 

A CASE STUDY OF AMPHAWA FLOATING MARKET, AMPHAWA DISTRICT,  

SAMUT SONGKHRAM PROVINCE. 

Thanavarat Shitthiwichai1*, Nearamit Sumanat1, Varaporn Saiyachit1 and Nilubon Kongprem2

1 Tourism and Hotel Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat 

University, Nakhon Pathom 
2 Lecturer of Tourism and Hotel Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon 

Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 
*corresponding author: pramzaclub1998@gmail.com

Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study community’s way of life in the Amphawa Floating Market, 

Amphawa District, Samut Songkhram Province. 2) to analyse the strength, the weakness, the opportunity and the 

treat (SWOT Analysis) of Amphawa Floating Market community in Amphawa District, Samut Songkhram Province. 

3) to analyze the model for developing a service model of homestay business operators to associate the

community ’s way of life. The case study of Amphawa Floating Market, Amphawa District, Samut Songkhram 

Province was a qualitative research using in-depth interviews. There were 3 groups of people involved in the way 

of life within the Amphawa floating market community: 1) homestay business operators, 2) local people and 3) 

tourists who came to Amphawa water market community, with a total of 28 people interviewed. Secondary and 

primary data collection was used in this research. The research instruments were in-depth interviews for data 

analysis. The researcher used the interview questionnaire that was obtained to analyze the content according to 

the issues. The results were then presented by describing the study issues and explaining the research 

objectives. 

Keywords: Keyword: the development of service model/ homestay Entrepreneurs/ the community ’s way of life/ 

The Amphawa Floating Market 
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บทคัดยอ 

การทองเที่ยวโดยชุมชน มีความสำคัญตอการฟนฟูภาคการทองเที่ยวของประเทศ ภายหลังสถานการณโควิ ด 19 
เนื่องจากการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนหนึ่งในรูปแบบการทองเที่ยวอยางยั่งยืนที่มีสวนสำคัญในการเสริมสรางมูลคาเศรษฐกิจที่
นำไปสูโอกาสการกระจายรายไดสูชุมชนอยางแทจริง ทั้งนี้ การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน ซึ่งถือเปนนโยบายหนึ่งที่
มีความสำคัญทั้งในเชิงการสรางขีดความสามารถใหชุมชนและการสรางโอกาสดานทองเที่ยว โดยชุมชนสามารถเรียนรู จาก
วิกฤติการณโควิด 19 และสามารถสามารถสรางความเชื่อมั่นและยกระดับการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในอนาคต ชุมชนควรมี
ความยืดหยุนหลังภาวะวิกฤติ โดยมีแนวทางหลัก คือ 1) Cope (พรอมรับ) ความสามารถในการตานทาน เยียวยา และฟนฟูสภาพ
จากวิกฤต 2) Adapt (ปรับตัว) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น และ 3) Transform (เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโต) ที่ยึด
หลักการความยืดหยุนซึ่งเปนขอคนพบ 7 ดาน เพื่อนำไปประยุกตและบูรณาการกับองคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชนใน
พื้นที่ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ดานการจัดการ ดานชุมชน และดานการเรียนรู  ที่อยูภายใตขีด
ความสามารถในการรองรับดานการทองเท่ียว และมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย 

คำสำคัญ: การปรับตัวเชิงรุก (Resilience) การทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน (Sustainable Community based Tourism)  

สถานการณโควดิ 19 (Covid 19) 
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Abstract 

Community – based tourism is important to the restoration of the tourism sector in the country after 

the situation of COVID-19. According to community-based tourism is one form of the sustainable tourism that 

plays a crucial role in enhancing economic value leading to real income distribution opportunities to the 

community. In this regard, community – based tourism promotion and development is a vital policy in building 

capacity for communities and creating tourism opportunities. Therefore, the community can learn from the 

COVID-19 crisis and be able to build confidence and improve sustainable tourism management in the future, 

communities should be resilient after a crisis with the main guidelines; 1) Cope 2) Adapt and 3) Transform based 

on the 7-resilience principle findings to apply and integrate with the 4 elements of community-based tourism; 

natural and culture resources, management, community and learning under tourism carrying capacity and SHA 

Keywords: Resilience, Sustainable Community- based Tourism, Covid -19 

1. บทนำ
จากรายงานขององคการการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุถึงสถานการณการทองเที่ยวโลกวาจาก

ผลกระทบของโควิด 19 ที่ตอเนื่องมาตั้งแตปลายป 2562 สงผลใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวโลกเติบโตลดลงโดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกและยังคงไดรับผลกระทบมากเปนอันดับหนึ่ง ทำใหจากการคาดการณวาแนวโนมการทองเที่ยวที่จะเปน
ภาวะการทองเที่ยวลนเมือง (Over tourism) กลายเปนไมมีนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยว (non-tourism) (Gossling ¨ et al., 

2020) 
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การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการเดินทางของนักทองเที่ยวท่ัวโลกท่ีไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุที่หลายประเทศประกาศมาตรการปดประเทศ (Lockdown) 
ทำใหธุรกิจที่เกี ่ยวของไดรับผลกระทบโดยตรง เชน ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจรานขายของที่ระลึก ธุรกิจ
ยานพาหนะ ตลอดจนธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เปนตน ซึ่งนอกจากจะไดรับผลกระทบจากจำนวนนักทองเที่ยวที่
ลดลง ธุรกิจเหลานี้ยังไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันการแพรเช้ืออยางเขมงวด ทำใหนักทองเที่ยวเกิดความไมสะดวกในการ
มาใชบริการในชวงเวลาปกติ (จรัญ ช่ืนในธรรม, 2563)  

ทั้งนี ้พฤติกรรมทองเท่ียวภายในประเทศชวงวิกฤติโควิด 19 พบวานักทองเท่ียวไทยมีความเชื่อมั่นในการเดินทางทองเท่ียว 
รอยละ 73.78 โดยมีปจจัยในการเลือกจุดหมายปลายทางดังนี้ ความสวยงามของธรรมชาติ รอยละ 84.51 ความสะดวกในการ
เดินทาง รอยละ 82.75 ความสะอาดของสภาพแวดลอม 81.70  ความปลอดภัยจากโควิด 19  รอยละ 81.52 ความเปนมิตรและ
อัธยาศัยที่ดีของคนในพื้นที่ รอยละ 80.15 และมีปจจัยสนับสนุนที่ทำใหทองเที่ยวเพิ่มขึ้น คือ แหลงทองเที่ยวมีการรักษาความ
สะอาด รอยละ 57.01 มีมาตรการปองกันโรคติดตอในสถานที่ทองเที่ยว รอยละ 52.24 สถานที่ทองเที่ยวทองเที่ยวตามธรรมชาติ
เปดใหเที่ยวชม รอยละ 47.75 (ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเท่ียว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2563) โดยมีแนวโนมการเดินทาง
ทองเที่ยวภายในประเทศของคนไทยที่ยังมีความเชื่อมั่นสูงถึงรอยละ 83.78 ตอภาพรวมของภาวะการทองเที่ยวภายในประเทศ 
และนักทองเที่ยว รอยละ 53.25 ยังเตรียมการวางแผนที่จะเดินทางทองเที่ยว ทั้งนี้เหตุผลหลักท่ียังไมวางแผนเดินทาง เนื่องจากยัง
ไมมั่นใจตอปญหาการแพรระบาดของโควิด 19 และมีทุนทรัพยเพียงพอตอการเดินทางทองเที่ยว ทั้งนี้รูปแบบของการเดินทาง
ทองเที่ยว สวนใหญ รอยละ 83.69 จะเปนการเดินทางขามจังหวัด ขณะที่รอยละ 16.31 จะเปนการเดินทางทองเที่ยวภายใน
จังหวัด เนื่องจากไมมีเวลาวางเพียงพอและยังไมคอยมั่นใจตอมาตรการความปลอดภัยจากการแพรระบาดของโควิด -19 ตลอดจน
ขอขัดของจากมาตรการควบคุมการใหบริการตาง ๆ ทำใหไมสามารถรวมกิจกรรมไดอยางเต็มที่ (ศูนยวิจัยดานตลาดการทองเท่ียว 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2563) 

จากภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอยางยิ่ง ดังนั้น จึงตองหาแนวทางการ
ฟนฟูภาคการทองเที่ยว โดยการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการหรือขอเสนอแนะเพื่อรับมือ โดยเฉพาะ
เรื่องการปรับตัวเพื่อการสรางความมั่นใจกับนักทองเที่ยว การปรับโครงการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และมาตรการความ
ปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรฐานการปรับตัว เนื่องจากโควิด-19 กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมนักทองเที่ยว เปนแบบชีวิต
วิถีใหม (New normal) ภายใตกุญแจสำคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวใหประสบความสำเร็จ คือ การเปลี่ยนเปาหมายให
สอดคลองกับพลวัตโลกในการเตบิโตที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม (Green Growth) โดยการปรับสมดลุสิง่แวดลอม ยกระดับเทคโนโลยี 
และสรางงานคุณภาพ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2564) 

การทองเที่ยวโดยชุมชน (Community – Based Tourism: CBT) มีความสำคัญตอการฟ นฟูภาคการทองเที่ยวของ
ประเทศ ในชวงโควิด 19 เนื่องจากการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนหนึ่งในรูปแบบการทองเที่ยวที่มีสวนสำคัญในการเสริมสรางมูลคา
เศรษฐกิจที่นำไปสูโอกาสการกระจายรายไดสูชุมชนอยางแทจริง ทั้งนี้ การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งถือเปน
นโยบายหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในเชิงการสรางขีดความสามารถใหชุมชนและการสรางโอกาสดานทองเที่ยว โดยมีเปาหมายสำคัญ  

คือการพัฒนาอยางยั่งยืน ทิศทางการทองเที่ยวโดยชุมชนยุคหลังโควิดเปนสิ่งที่ตองตระหนักกวา "ชุมชน" ถือเปนพื้นที่ที่มีความ
เปราะบาง ซึ่งหากมีการแพรระบาดโควิด 19 จะสงผลกระทบเชิงลบอยางมาก ดังนั้น หากยังจำเปนตองสงเสริมการทองเที่ยวโดย
ชุมชน สิ่งที่จะตองใหความสำคัญกับการสรางองคความรู และการกำหนดมาตรการที่ชุมชนจะสามารถนำไปใชเพื่อการวางแผน  

และการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีเหมาะสม คือ สรางความม่ันใจท้ังในดานของนักทองเที่ยวและชุมชนบนพ้ืนฐานของความ
ปลอดภัยและสามารถสรางประสบการณการทองเที่ยว ทั้งนี้ทิศทางการทองเที่ยวโดยชุมชนหลังยุคโควิดนาจะเปนไปในทิศทางที่ดี
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ขึ้นมาก เนื่องจากนักทองเที่ยวยังคงมีความตองการทองเที่ยว แตขอจำกัดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทำใหการทองเที่ยวในประเทศและการ
ทองเท่ียวโดยชุมชนจะเปนเปาหมายสำคัญ และนักทองเที่ยวเองจะมีความรูสึกถึงความปลอดภัยมากกวาการไปในแหลงทองเที่ยว
หลักที่มีคนจำนวนมาก ดังนั้นจากความตองการที่คาดวาจะเพิ่มมากขึ้น ชุมชนตองปรับตัวในดานการรองรับและการปองกันความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น (สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ, 2563) 

 ชุมชนสามารถเรียนรูจากวิกฤติการณโควิด 19 และสามารถสามารถสรางความเชื่อมั่นและยกระดับการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในอนาคต ชุมชนตองมีความสามารถในการปรับตัวไดหลังภาวะวิกฤติ ทั้งนี้จากแนวทางการพัฒนาประเทศครึ่งหลัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ที่ไดพิจารณาจากการแพรระบาดของโควิด 19 ที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว
รุนแรง สงผลกระทบตอทั่วโลกจนเกิดวิถีแนวใหมที่ทุกคนตองปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เรียกวา "ชีวิตวิถีใหม” (New 

Normal) โดยคํานึงถึงการสรางสมดุลของมนุษยและธรรมชาติ การสรางสมดุลปฏิสัมพันธระหวางผูคนในสังคม และการสรางการ
เติบโตอยางพอเพียง จากประเด็นดังกลาวไดมีการเช่ือมโยงแนวทางการไปสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 
(2565 – 2569) โดยประกอบดวย 1) การปรับจุดออน เพื่อพลิกวิกฤตเปนโอกาสสนับสนุนการปรับโครงสรางของประเทศให
สามารถรองรับชีวิตวิถีใหม (New Normal) ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมความยั่งยืน และ 2) เสริมจุดแข็งเดิม สรางจุดแข็งใหม เพ่ือ
สรางโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหขึ้นภายใตแนวคิดการปรับตัวเชิงรุก "Resilience” 
ที่ตองพัฒนาความสามารถของประเทศใน 3 ดาน ดังนี้ 1) Cope (พรอมรับ) เปนความสามารถในการตานทาน เยียวยา และฟนฟู
สภาพจากวิกฤต 2) Adapt (ปรับตัว) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหดีขึ้น 3) Transform (เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโต) 
(สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความยืดหยุนของ Béné et al .(2014) และ
หลักการความยืดหยุนของ Lew, A. A. (2012). และ Biggs et al. (2015) ที่จะสามารถปรับสถานการณการทองเที่ยวในพื้นที่ให
ทันการเปล่ียนแปลง 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาชุมชนถือเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการทองเที่ยวเปนหนึ่งใน
เครื่องมือท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของคนในทองถิ่น รวมถึงการท่ีนโยบายของรัฐบาลที่จะ
ส งเสร ิมใหเก ิดการทองเที ่ยวภายในประเทศและเนนการทองเที ่ยวในชุมชน เพื ่อเป นเตร ียมความพร อมของคนใน  

ชุมชนในการจัดการทองเที่ยวภายหลังสถานการณโควิด 19 เพื่อใหชุมชนสามารถรับมือวิกฤตการณที่เกิดขึ้นและเปนหัวใจสำคัญที่
จะทำใหคนในทองถิ่นตางๆ และประเทศกลับมาทองเที่ยวไดมากขึ้น อันจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศกลับมาฟนตัวไดอยาง
รวดเร็ว  
  

วัตถุประสงคของบทความ 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตองการศึกษาและขยายความเปนมา องคประกอบ และตัวแปรเพื่อใหไดตัวแปรคุณลักษณะ
เพิ่มเติมสำหรับการปรับตัวของการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน ภายหลังสถานการณโควิ ด 19 เพื่อใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการไดอยางยั่งยืนในการรองรับการเดินทางทองเท่ียวของนักทองเที่ยวตอไปในอนาคต 
 

เนื้อหา 
 แนวคิด ทฤษฎีความยืดหยุน 

 ทฤษฎีความยืดหยุ นถูกเสนอโดยนักนิเวศวิทยา C. F. ‘Buzz’ Holling ในป 1973 เพื ่อสรางแบบจำลองความ 
ผันผวนในระบบนิเวศวิทยาและตอมาถูกนำไปใชกับระบบสังคมและระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน และไดนำไปประยุกตใชกับระบบ
สังคมและนิเวศวิทยาที่เชื่อมโยง (Social-Ecological systems: SES) ในรูปแบบตางๆ โดยมีพื้นฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกรงสำหรับ
ระบบสังคม มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร และระบบสิ่งแวดลอมที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมถึงทางดานการทองเที่ยวที่มุงเนนสูการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน (Cochrane, J., 2010) ทั้งนี้คำวา “Resilience” มีที่มาจากทางวัสดุศาสตร โดยหมายถึงความสามารถของวัสดุแต
ละชนิดในการดูดซับพลังงานที่มากระทบโดยที่วัสดุไมเสียรูปทรง ตอมานักจิตวิทยาไดปรับใชคำนี้เพื่ออธิบายถึงศักยภาพทางจิตใจ
ของมนุษย ในการปรับตัวและฟนคืนกลับมามีความสขุไดอีกครั้งหลังเผชิญกับสภาวะวิกฤต ิเมื่อพิจารณาในระดับชุมชนทุกครั้งท่ีเกดิ
ภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัยแผนดินไหว หรือวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงโรคระบาด และชุมชนไดรับผลกระทบจึงเปนท่ีมาของการสราง
ความยืดหยุนของการทองเที่ยวโดยชุมชนในการรับมือ แกปญหาและประคับประคองกันในยามวิกฤต (Carlo Branzaglia, 2020) 

ทฤษฎีความยืดหยุนเกี่ยวของโดยพื้นฐานกับระบบวิธีการ ชุมชน หรือบุคคลที่สามารถจัดการกับความวุนวาย ภาวะ
วิกฤต และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนแนวทางในการสรางความย่ังยืนในอนาคตภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงและความไม
แนนอนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นความยืดหยุน หมายถึง ความสามารถของระบบและองคประกอบตาง ๆ ในระบบที่สามารถคาดการณ
ลวงหนา ยอมรับ รองรับหรือฟนตัวจากผลกระทบของวิกฤตการณหรือความเครียดไดยังทันเวลาและมีประสิทธิภาพ (Mitchell, T., 

& Harris, K., 2012; Field, C. B., Barros, V., Stocker, T. F., & Dahe, Q. (Eds.),2012) สอดคลองกับ Holling, (1973, 1996) 
ที่กลาววา ความยืดหยุนคือความสามารถยอมรับความวุนวายและเรียนรูการปรับตัวอยางเปนระบบในชวงเวลานั้น ๆ เพื่อที่กาว
ตอไปอยางมีพลวัตมากขึ้น ดังนั้นความยืดหยุนของชุมชนหมายถึงความสามารถในการปรับตัวของชุมชนเพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณที่ไมคาดคิดมากอนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Lew, 2012) 

จากคำจำกัดความขางตนกลาวไดวาคำวา “ยืดหยุน” (Resilience) เริ่มเปนหลักคิดในการทำงานเพ่ือชุมชนสำหรับการ
เกิดวิกฤตดานสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ชุมชนยืดหยุนจึงมีความหมายถึง
กระบวนการการเชื ่อมโยงความสามารถในการปรับตัว เชิงรุกอยางตอเนื ่องดวยวิธีการดำเนินงานเชิงบวกของชุมชนท่ีไดรับ
ผลกระทบจากว ิกฤตการณ ต  า งๆ  รวมถ ึ ง การสร  า งนว ัตกรรมในการ เผช ิญก ับส ิ ่ ง รบกวน  ( Baho et al.,2017) 
จึงกลาวไดวาความยืดหยุนของชุมชนเปนรูปแบบการจัดการรูปแบบหนึ่ง (Norris et al. 2008, p. 131) นอกจากนี้ความยืดหยุน
และสภาวะวิกฤตที่สูงมากขึ้นจะสงผลใหเกิดความเปลี ่ยนแปลงอยางมากในการตอบสนองตอการปรับตัวของชุมชน โดย
ประกอบดวยความสามารถในการยอมรับ (Absorptive coping capacity) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptive capacity) 
และความสามารถในการเปลี ่ยนแปลง (Transformative capacity) (Béné, C., Newsham, A., Davies, M., Ulrichs, M., & 

Gofrey Wood, R., 2014). ทั้งน้ี สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2563) ไดสรุปองคประกอบของความ
ยืดหยุนดังนี ้  

1. Cope (absorb) การรับมือกับสภาวะหรือสภาพการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพทันทวงที
 2. Adapt การปรับตัวและสิ่งรอบตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสรางภูมิคุมกันและโครงสราง

พื้นฐานเพ่ือปองกันผลกระทบจากวิกฤตการณที่เกิดขึ้น 

3. Transform การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตไปสูความยั่งยืน เชน พัฒนาการทองเที่ยวที่เนนการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) สังคมอยู ดีมีสุข (Wellbeing of Society) การลดภาวะโลกรอน (Mitigating Climate 

Change) และการมีสวนรวมของชุมชน (Engaging Local Communities) โดยสามารถสรุปเปนแผนภาพดังน้ี 
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ภาพที่ 1 องคประกอบของความยืดหยุน 

ที่มา: Béné et al.(2012) 

ดังนั ้น ควรตระหนักวาความสามารถของชุมชนในการรับมือวิกฤตการณคือหัวใจที ่จะทำใหคนชุมชน เมือง  
และประเทศกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็วโดยมีแนวทางตามหลักการแนวคิดแบบยืดหยุน (Resilience) (Stockholm Resilience 

Centre, 2015) สามารถนำมาประยุกตใชตอการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนตามตารางดังนี้ 

หลักการความยดืหยุน  Resilience 7 ขอ การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
1. การรักษาความหลากหลาย และการนำกลับมาใชซ้ำ
(Maintain Diversity and Redundancy) 

- อนุร ักษและใหค ุณคาความหลากหลายของทรัพยากรการทองเที ่ยวและการนำ
ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใชซ้ำ  
- รักษาความหลากหลายของระบบนิเวศในแหลงทองเท่ียวชุมชน 

- สรางระบบปกปองและอนุรักษทรัพยากรใหมีหลากหลายและมีการกำกับติดตามสม่ำเสมอ 

2. การจัดการการเชื ่อมโยงแหลงทองเที ่ยวที ่เหมาะสม
(Manage connectivity) 

การเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวที่เหมาะสม ชุมชนไดรับประโยชนและ
ไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางธรรมชาติ 

3. จัดการตัวแปรที่สงผลตอการรับรู และการตอบสนองท่ี
ลาชา (Manage slow variables and feedbacks) 

พัฒนาระบบคุณภาพการใหบริการดานสุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในทองถ่ิน 
และหาชองทางในการประชาสัมพันธทางการตลาดของชุมชนเพื่อใหทราบการตอบรับของ
นักทองเท่ียว 

4. การสนับสนุนแนวคิดเชิงระบบที่ซับซอนและตองมีการ
ปร ับต ัวอย ู  เสมอ  (Foster complex adaptive systems 

thinking)  

สนับสนุนใหคนในชุมชนรวมกันออกแบบกิจกรรม 

การทองเท่ียวที่สรางสรรคและเนนการมีประสบการณรวมกันระหวางนักทองเท่ียวกับชุมชน 

5. การสงเสริมการเรียนรู (Encourage learning) ผูมีสวนเกี่ยวของในทองถิ่นเขามาสงเสริมการเรียนรู จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการ
จัดการสุขอนามัยใหแกคนชุมชน 

6. การเพิ่มระดับการมีสวนรวม (Broaden participation) สงเสริมใหคนในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ ภายในชุมชนเพิ่มขึ้น 
7. การสงเสริมการบริหารจัดการที่แตกตางกันไปตามแตละ
บริบททองถ่ิน (Promote polycentric governance) 

สงเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการตามแตละทองถิ่นนั้นๆ ที่จะสามารถชวย
ประสานและควบคุมนโยบายใหเกิดความครอบคลุมในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
ถาการประสานงานมีประสิทธิภาพจะเพิ่มความสามารถรับมือกับภาวะวิกฤติไดดีขึ้น 

ตารางที่ 1 แนวทางตามหลักการแนวคิดแบบยืดหยุน 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Lew, A. A. (2012). 
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จากแนวคิดทฤษฎีความยืดหยุนกลาววาเปนรูปแบบการจัดการภายใตภาวะวิกฤต โดยเนนใหชุมชนสามารถพรอม
ยอมรับ (cope) ปรับตัว (adapt) ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (transform) ที ่จะเกิดขึ ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและทัน 
ทวงที่ ทั้งนี้ Biggs et al. (2015) ไดสังเคราะหแนวคิดความยืดหยุนและไดเสนอหลักการความยืดหยุน 7 ขอ เปนแนวทางที่สำคัญ
และเปนประโยชนตอการประยุกตใชแนวคิดนี้ในการสรางความยืดหยุนแกระบบสังคม นอกจากนี้หลักการดังกลาวสามารถสราง
ความเขาใจวาควรจะนำไปใช อยางไร ที่ไหนและเมื่อใด โดยสรุปขอดีของการใชหลักการดังกลาวเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน
ความยืดหยุนในชุมชนทองเที่ยวภายใตบริบทที่แตกตางกันของชุมชน โดยเปนการสรางโอกาสสำคัญในการเขามีบทบาทและมีสวน
รวมในการดำเนินการรวมกันของผูมีสวนเกี ่ยวของกับการทองเที่ยว  เพื ่อใหแนใจวาระบบเหลานี้ยังคงมีความยืดหยุนและ
ความสามารถในการใหบริการตาง ๆ ที่นำไปสูความยั่งยืนและสงเสริมความเปนอยูท่ีดีขึ้นในสถานการณที่มีความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว (SRC, 2015: น. 3) 

แนวคิด ทฤษฎีการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนเปนการจัดการทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความจำเปนและรองรับสถานการณที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพ และสุนทรียภาพ โดยคำนึงถึงการใช
ทรัพยากรที่มีคุณคาอยางชาญฉลาด สมเหตุสมผล และสามารถรักษาเอกลกัษณทางธรรมชาติ อัตลักษณทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และ
สุนทรียภาพ เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน (องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน), 
2563, น. 3) ดังนั้นการทองเที่ยวทุกรูปแบบสามารถนำไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนหนึ่งใน
รูปแบบการทองเที่ยวที่พัฒนาไปสูการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการนำหลักการของการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนบูรณาการกับการมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Ellis, S.; Sheridan, L.M., 2014) และเปนแนวทางใหคนในชุมชนรวม
วางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว ถึงแมการทองเที่ยวโดยชุมชนจะเปนการทองเที่ยวเฉพาะกลุมและเนนการมีสวนรวมในการ
แบงปนประสบการณรวมกันระหวางเจาบานและนักทองเที่ยวผูมาเยือน (Hall, C.M., 1991; Butler, R.; Curran, R.; O’Gorman, 

K.D. 2013) 

การทองเที ่ยวโดยชุมชน มาจากคำวา Community Based Tourism เก ิดขึ ้นในชวงกลางศตวรรษที่ 1990 
โดยเปนรูปแบบการทองเที่ยวเฉพาะกลุมและเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางนักทองเที่ยว และคนในชุมชน การทองเที่ยวโดยชุมชน 
จึงหมายถึงการทองเที่ยวที่เนนชุมชนเปนฐานในการพัฒนาการทองเที่ยว ดังที่องคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism 

Organization, 2002) ไดอธิบายเกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยชุมชนวาเปนการทองเที่ยวที่นำมาซึ่งทั้งผลประโยชนและปญหาตาง ๆ 
ใหแกชุมชน ถามีการวางแผนพัฒนาการจัดการที่ดีแลวการทองเที่ยวจะทำใหเกิดอาชีพในชุมชน สรางรายไดและเปนโอกาสใหเกิด
การประกอบธุรกิจท่ีจะทำใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำใหเกิดการอนุรักษสถาปตยกรรมประวัติศาสตร 
ศิลปะ งานหัตถกรรมวัฒนธรรม ประเพณีและชวยในการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น โดยรูปแบบการทองเที่ยวลักษณะน้ี
เหมาะสมกับพื้นที่ชนบทและในภูมิภาคการทองเท่ียวโดยชุมชนเปนการจัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน ซึ่งเปนรูปแบบการทองเท่ียวใน
ทองถิ่น “Local tourism” ที่สนับสนุนคนในชุมชนเปนผูใหบริการในพื้นที่ เนนการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอม (Asker, S. A., Boronyak, L. J., Carrard, N. R., & Paddon, M.,2010) ทั้งนี ้การพัฒนาโดยใชชุมชนเปนรูปแบบการ
พัฒนาท่ีใหโอกาสสูงสุดสำหรับชุมชนชนบทในการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวในสถานที่น้ัน ๆ รวมทั้งการจัดเตรียมสินคา
และบริการทั้งหมดที่นักทองเท่ียวตองการ (Arintoko, A., Ahmad, A. A., Gunawan, D. S., & Supadi, S., 2020) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของพจนา สวนศรี (2546) ที่ไดใหคำจำกัดความการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ การทองเที่ยวที่เนนความยั่งยืนทางดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมอยางเปนองครวม การพัฒนาทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการจัดการโดยชุมชน ของชุมชน เพื่อชุมชน
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ดวยจุดมุงหมายเพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดการรับรูเพิ่มตระหนักและเรียนรูถึงคุณคาของวิถีชีวิตของชุมชนในท องถิ่น ดังที่พิมพระวี 
โรจนรุงสัตย (2553, น. 20) ไดกลาววาการทองเที่ยวที่ชุมชนเปนผูกำหนดกระบวนการ ทิศทาง และรูปแบบการทองเที่ยวของ
ตนเอง ชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรทองเท่ียวนั้น ๆ และมีสวนไดสวนเสียที่เกิดจากการทองเท่ียว  

สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน (2555) ไดกลาววาการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการดึงคนจาก
ภายนอกมาเรียนรูชุมชน แรงจูงใจที่ทำใหนักทองเที่ยวเขามาในชุมชน คือ วิถีชีวิตที่แตกตาง และวัฒนธรรมดั้งเดิม วิถีที่เปนจุด
ดึงดูด คือ วิถีชีวิตที่เรียบงาย และมีการดำรงชีวิตที่อิงกับธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับ สินธุ สโรบล (2557) และ ประเวศ วะสี (2559) 
ไดกลาววาการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในบริบทของแหลงทรัพยากรอันหลากหลายในทองถิ่นที่มีความรับผิดชอบตอการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม เนนสรางกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสรางความตระหนัก สรางจิตสำนึกที่
ถูกตองใหกับนักทองเท่ียว ใหกับประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการอยางมีสวนรวมและแสดงใหเห็นวาการทองเท่ียวโดยชุมชนถือ
เปนเครื่องมือและกลไกที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มของทรัพยากรธรรมชาติ สินคาแปรรูป ประเพณี วัฒนธรรม การเกษตร กีฬา วิถี
ชีวิต ฯลฯ ที่เปนชองทางสำคัญในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจฐานลางใหมั่นคง และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนั้นองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษการทองเที่ยวอยางยั ่งยืน (2558: น. 19) ไดนิยาม
ความหมายของการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน คือ การทองเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนอยางสรางสรรค และมี
มาตรฐานกอใหเกิดการเรียนรู เพื่อนำไปสูความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมทองถิ่น และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ดังนั้น การทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการจัดการทองเที่ยวของชุมชน โดยชุมชนเปนผูกำหนดทิศทาง และเปนการจัดการ
การทองเที่ยวภายในวิถีชีวิตที่แตกตาง และรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมทีค่ำนึงวาการทองเท่ียวเปนเพียงรายไดเสริมที่สามารถนำรายได
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยที่ชาวบานยังคงดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือสรางทางเลือกเรื่องรายไดใหกับครอบครัวในการสรางอาชีพ
เสริมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เมื่อคนในชุมชนเขาใจวาการทองเที่ยวเปนเพียงไดรายไดเสริมจะทำใหชุมชนสามารถดำเนินชีวิต
ไดตามปกติ โดยไมคิดพึ่งรายไดหลักจากการทองเท่ียว นอกจากน้ันการทองเท่ียวโดยชุมชนยังเปนเครื่องมือในการพัฒนาเร่ืองความ
สะอาด สุขอนามัย เมื่อชุมชนเริ่มเปนท่ีรูจักก็จะมีหนวยงานเขาไปสนับสนุนในเรื่องสาธารณูปโภคตาง ๆ ทำใหคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนดีขึ้น โดยมีขั้นตอนการเตรียมความพรอมของชุมชนดังนี้ 

การเตรียมความพรอมชุมชน  

การเตรียมความพรอมชุมชนควรมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1) ใหขอมูลดานการทองเที่ยวแกชุมชนในการพิจารณาทั้ง
ดานบวกและลบของการทองเที่ยว 2) สรางการมีสวนรวม 3) ศึกษาชุมชนรวมกับชาวบานเพื่อหาศักยภาพ ขอจำกัดของชุมชน  
และปญหาของชุมชนรวมกัน 4) วิเคราะหขอมูลรวมกัน ทั้งในดานศักยภาพ ขอจำกัด โอกาสและความเสี่ยง  5) รวมกันพัฒนา
ศักยภาพและแกไขจุดออน ตลอดจนทำการฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยวในชุมชน เชน นักสื่อความหมาย การสรางเวที
เรียนรูกับนักทองเที่ยว เปนตน ทั้งนี้จะเห็นความสามารถของชุมชนในการรองรับการทองเที่ยวทั้งความพรอมจำนวนบุคลากรและ 
ขีดความสามารถในการรองรับทั้งพื้นที่ทางธรรมชาติ  และรูปแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  6) วางรูปแบบการ
บริหารจัดการ การจัดตั้งองคกรสรางมาตรการในการปองกันผลกระทบ โดยอาจจะเปนการสรางกฎ-กติกา เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
ทั้งชาวบานและนักทองเที่ยว 7) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหรับรูและชวยใหขอมูลแกผูที่สนใจ 8) ทดลองดำเนิน
กิจกรรมการทองเที่ยว 9)  ประเมินผลและแกไขขอบกพรอง 10) พัฒนาองคกร โดยทำการฝกอบรม เชน การบริหารจัดการ  
การสรางการมีสวนรวมการสื่อความหมาย เปนตน  (พจนา สวนศรี, 2559) 

การเตรียมความพรอมชุมชนเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนหัวใจสำคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชนที่มีการรวมคิด 
รวมทำ รวมเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการทองเที่ยว ตั้งแตการศึกษาบริบทของพื้นที่ ทรัพยากรการทองเที่ยว การใชประโยชนของ
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ทรัพยากรในทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว รวมถึงการสรางเครือขายการจัดการการทองเที่ยว โดยชุมชน ทั้งนี้สามารถ
พิจารณาองคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชนไดดังนี้ 

องคประกอบการทองเท่ียวโดยชุมชน 

องคประกอบหลักการทองเที่ยวโดยชุมชนมี 4 ดาน ดังนี ้ คือ 1) ดานทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่มีพื้นฐานอยูกับธรรมชาติ และความมีเอกลักษณเฉพาะถิ่นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน  
2) ดานชุมชน การทองเที่ยวท่ีคำนึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการรวมคิด รวมวางแผน และปฏิบัติตามแผน รวมถึงรวม
ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนบำรุงรักษาทรัพยากรทองเที่ยวอันจะกอใหเกิดผลประโยชนแกทองถิ่น ทั้งกา รกระจายรายได การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 3) ดานการจัดการ มีกฎ กติกา และองคกรในการจัดการการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม 
และมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น การจัดการสิ่งแวดลอม และควบคุมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางมีขอบเขต เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม และ 4) ดานการเรียนรู เนนกระบวนการเรียนรูโดยการสื่อ
ความหมายเกี่ยวกับเอกลักษณ อัตลักษณ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของแหลง
ทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเที่ยว รวมทั้งประชาชนทองถิ่นและผูประกอบการที่เกี่ยวของไดรับประสบการณและเกิดความตระหนักใน
การอนุรักษ นอกจากนี้ยังสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว โดยควรมีการพิจารณาลักษณะของกิจกรรมการทองเที่ยวที่
สามารถสรางการรับรูและความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีระบบจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูระหวางชาวบาน
และผูมาเยือนและการสรางจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งชาวบานและผูมาเยือน  (สถาบัน 
การทองเที่ยวโดยชุมชน, 2555; กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559, น.13) 

ดังนั้น การพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนควรมีหลักการบริหาร มีการคนหาจุดเดนของพื้นเพื่อทำการวางแผนการตลาด 
มีระบบการจัดสิ่งแวดลอมใหดีและคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนการสรางกิจกรรมทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวที่ดีมีคุณภาพ มี
การเช่ือมโยงเปนเครือขายใหเกิดการจัดการท่ีเปนระบบ ทำใหท้ังชุมชนและนักทองเที่ยวไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน และจะทำให
สามารถสรางรายไดใหกับชุมชนไดซึ่งถือเปนการฟนระบบเศรษฐกิจฐานลางไดเปนอยางดี ทั้งนี้สำหรับชุมชนที่ตองการพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและมีความยั่งยืน สามารถนำเกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนมาประยุกตใชในพื้นท่ี 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางย่ังยืน 
เกณฑการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ถือเปนเครื ่องมือสำคัญในการวางแผน ดำเนินการ  

 และประเมินผลการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้คือ 1) การบริหารจัดการทองเที่ยวชุมชนมี
ประสิทธิภาพ 2) การจัดการเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) การอนุรักษและสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน  4) การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและยั่งยืน  5) คุณภาพการบริการการทองเที่ยวชุมชนดานสิ่งอำนวย
ความสะดวกและบริการ  และดานการเตรียมความพรอมเรื่องความปลอดภัย (คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ , 
2559) จากเกณฑพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถใชวางแผนและวางแนวการจัดการคุณภาพการบริการการทองเที่ยวโดย
ชุมชนดานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ  และดานการเตรียมความพรอมเรื่องความปลอดภัย เพื่อใหสอดรับกับสถานการณ 
โควิด 19 ที่ทุกสถานที่ตองใหความสำคัญในดานสุขอนามัยเปนสำคัญ ดังนั ้นจึงควรมีการสง เสริมและสรางความเขาใจเรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยใหแกคนในชุมชนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมตอนรับนักทองเที่ยวตอไป 
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แนวคิดมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) และ 
3Cs 

จากการสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 ซึ่งเปนโรคระบาดใหญเพิ่งเกิดขึ้นใหมแตแพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว
และประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบอยางตอเนื่อง รัฐบาลไดใชมาตรการปองกันสกัด ชะลอ และสรางความรูความเขาใจแกประชาชน 
โดยเนนการเวนระยะหางระหวางบุคลล การใสหนากาก กินอาหารสุกใหมใชภาชนะสวนตัว และการลางมือสบู หรือเจล/
แอลกอฮอล70% เปนมาตรการระดับบุคคลที่ชวยปกปองรางกายใหหางไกลจากโควิด 19 

สำหรับการทองเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมที่จัดขึ้นเปนกิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน เชน กิจกรรมการ
เรียนรูเกี่ยวกับอาหารทองถิ่น การปลูกพืช การพักโฮมสเตย ดังนั้น  เพื่อเปนปรับตัวใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย 
(Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความเช่ือมั่นใหแกนักทองเที่ยวใน
ด านมาตรการการควบค ุมโรคและใหน ักทองเท ี ่ยวได ร ับประสบการณที ่ด ี ม ั ่นใจในความปลอดภัยด านส ุขอนามัย 
จึงไดมีแนวทางมาตรการความปลอดภัยดานสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานการใหบริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ
ทางการทองเที่ยว เพื่อลดและปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19  โดยมีมาตรฐานเบื้องตนของทุกสถาน
ประกอบการซ่ึงประกอบดวย 10 ประเภทกิจการที่มีความเกี่ยวของกับการทองเท่ียว คือ  1) ภัตตาคาร/รานอาหาร 2) โรงแรมและ
ที่พักสถานที่จัดประชุม 3) นันทนาการและสถานที่ทองเที่ยว 4) ยานพาหนะ  5) บริษัทนำเที่ยว 6) สุขภาพและความงาม 
7) หางสรรพสินคาและศูนยการคา 8) กีฬาเพื่อการทองเที่ยว 9) โรงละคร โรงมหรสพ การจัดกิจกรรม และ 10) รานคาของที่ระลึก
และรานคาอ่ืน ๆ ทั้งนี้แหลงทองเที่ยวชุมชนจัดอยูในสถานประกอบการนันทนาการและสถานที่ทองเที่ยว โดยมีหลักการท่ัวไปดังนี้ 
1) การทำความสะอาดโดยรอบสถานที่และบริเวณที่มีการสัมผัสบอย ๆ เชน พื้น ผนัง ประตู หองน้ำ เปนตน ตลอดจนมีระบบ
ระบายอากาศที่เหมาะสม และทำความสะอาดระบบการระบายอากาศ  2) การจัดอุปกรณทำความสะอาดเพื่อปองกันการ
แพรกระจายเชื้อโรค จัดเตรียมเจลลางมือที่มีแอลกอฮอลอยางนอย 70 เปอรเซ็นตขึ้นไป ไวในบริเวณพื้นที่สวนกลาง เชน  ประตู
ทางเขา จุดทานอาหาร หองน้ำ เปนตน จัดใหมีสบูลางมืออยางพียงพอในบริเวณอางลางมือ และ 3) การปองกันสำหรับผูปฏิบัติงาน 
ผูปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัส ตองมีการปองกันตนเองในการสวมหนากากอนามัยทำความสะอาดมืออยางสม่ำเสมอ  

นอกจากนี้ ยังแบงแนวทางความปลอดภัยดานสุขอนามัยที่จำเปนตองปฏิบัติตามมาตรฐานของผู ประกอบการ  
ผูใหบริการและนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน ดังนี้ คือ ผูประกอบการในแหลงทองเที่ยวชุมชนควรจัดใหมีทางเขา ออกทาง
เดียว หากมีทางเขาออกหลายทางตองมีจุดคัดกรองทุกเสนทาง  ควรมีการลงทะเบียนของนักทองเที่ยวและบันทึกประวัติของ
นักทองเที่ยวพรอมการเดินทาง โดยขอความรวมมือใหนักทองเที่ยวสวมหนากากตลอดเวลา นอกจากน้ันควรจัดใหมีการลางมือดวย
น้ำและสบู หรือเจลแอลกอฮอลในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรรมทางการทองเที่ยว เชน กิจกรรมการเรียนรูการทำอาหารทองถ่ิน การ
ทำเครื่องดื่มสมุนไพร เปนตน รวมถึงควรจำกัดจำนวนนักทองเที่ยวและจัดระยะหางระหวางบุคคล โดยพิจารณาจากความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ชุมชน ควรมีเสนทางบอกชัดเจนในการเขาใชบริการ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดตามจุดสมัผัสรวม 
อยางนอยทุก 2 ชั่วโมง โดยมีการควบคุมสุขอนามัยและการปองกันการแพรเชื้อในพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม จัดใหมีการ
ระบายอากาศเพียงพอ นำเทคโนโลยีออนไลนมาสนับสนุนการใหขอมูล มีระบบการแยกขยะตามหลักการแยกขยะ กำจัดขยะ ของ
เสีย กระดาษชำระและหนากากอนามัยที่ใชแลวอยางเหมาะสม มีบริการชำระเงินที่ปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส 
ระหวางผูใหและผูรับบริการ  

ผูใหบริการในแหลงทองเที่ยวชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ คือ ผูใหบริการในแหลงทองเที่ยวชุมชนตองดูแลความ
สะอาดของรางกาย สวมหนากากอนามัย ในขณะปฏิบัติงาน ควรลางมือดวยน้ำและสบูหรือเจลแอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ หากผู
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ใหบริการในแหลงทองเที่ยวชุมชนมีอาการไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบใหหยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย  เวนระยะหาง
ระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร นอกจากนี้ผูที่ทำหนาที่จัดการขยะตองลางมือทันทีหลังเสร็จงาน กระดาษชำระ หนากากอนามัย 
ตองมีการจัดการที่เหมาะสมกอนทิ้งลงถังขยะ ไมควรรับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรงอาจสวมถุงมือ หรือมีถาดสำหรับรับเงิน 
และควรทำความสะอาดที่รับเงินสม่ำเสมอ 

สำหรับนักทองเที่ยวควรปฏิบัติตนในการเขาแหลงทองเที่ยวชุมชนดังนี้ คือ นักทองเที่ยวควรใหความรวมมือในการ
ตรวจรับอุณหภูมิรางกาย และสวมหนากากอนามัย เวนระยะหางระหวางบุคลอยางนอย 1 เมตร ควรลางมือดวยน้ำและสบูหรือเจล
แอลกอฮอลอยางสม่ำเสมอ หากมีการเขาพักในโฮมสเตยควรนำอุปกรณของใชส วนตัวมาเอง เชน ผาขนหนู เปนตน  
ไมควรชำระเงินดวยเงินสดเพ่ือลดการสัมผัสระหวางกัน เชน การโอนเงินผานแอปพลิเคชันทางโทรศัพท เปนตน 

จากมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยดังกลาวสามารถสรุปเปนแนวทาง 3 Cs ไดดังนี้ คือ 1) Care มุงเนนการ
ใหบริการของโรงพยาบาลที่ไดมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital 2) Clean มุงเนนดานความสะอาดและสุขลักษณะที่ดีของ
สถานประกอบการตามมาตรฐานของกรมอนามัย และ 3) Clear มุงเนนดานการระบายอากาศที่ดีของอาคารสถานที่ (กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2563) ที่สามารถใชเปนแนวทางในการปรับใชสำหรับการจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน เปนการสรางมาตรการปองกันและยกระดับความปลอดภัยของคนในชุมชนและยังเปนการเพิ่มความมั่นในใหแก
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชุมชน ทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่ชุมชนตองนำมาพิจ ารณาไดแก การลงทะเบียน
นักทองเที่ยว การจำกัดจำนวนนักทองเที่ยว และการเวนระยะหางระหวางบุคคลขณะรวมกิจกรรมการทองเท่ียว 

แนวคิดทฤษฎีขีดความสามารถในการรองรับไดดานการทองเท่ียว (Tourism Carrying Capacity: TCC) 

จากสถานการณโควิดที่มีการแพรกระจายอยางรวดเร็วทำใหแหลงทองเที่ยวทุกแหลงตระหนักและเริ่มใหความสำคัญ
กับการจำกัดจำนวนนักทองเท่ียว ซึ่งเกณฑในการจำกัดจำนวนนักทองเท่ียวสามารถนำแนวคิดทฤษฎีขีดความสามารถในการรองรบั
ไดดานการทองเท่ียว (Tourism Carrying Capacity: TCC) ในการรองรับและจัดการกิจกรรมทางการทองเที่ยวโดยไมทำลายพื้นที่
เพื่อมาปรับใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแหลงทองเที่ยวใหพรอมรับสถานการณตางๆ ได (Wang, J., Huang, X., Gong, Z., & 

Cao, K. (2020)  
ขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของขีดความสามารถในการรองรับ (carrying capacity, 

CC) หมายถึง ระดับความสามารถในการเจริญเติบโตหรือการทนตอเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่งเทานั้น โดยสิ่งแวดลอมยัง
สามารถคงอยูหรือดำเนินอยูไดอยางปกติและปราศจากผลกระทบที่กอใหเกิดความเสียหายหรือความเสี่ ยงตอสวัสดิภาพสุขภาพ 
พลานามัย สิ่งแวดลอมและองคประกอบของสิ่งแวดลอมนั้น ซึ่งรวมถึงมนุษยดวย (Schneider et.al,1978,1) หากเกินกวานี้
สิ่งแวดลอมจะไดรับผลกระทบกระเทือนและอาจถูกทำลายลงจนไมอาจฟนกลับสูสภาพเดิมได  ทั้งนี้พิจารณาจากปจจัยที่เปน
องคประกอบและโครงสรางของแตละระบบนิเวศเปนบรรทัดฐานความสามารถในการรองรับเปนแนวคิดที่สือ่ใหทราบวาระบบนิเวศ
หนึ่งๆ นั้น มีระดับหรือขีดความสามารถทนทานตอการพัฒนาหรือถูกกระทำในระดับใด ทั้งนี้ขีดความสามารถในการรองรับได
สามารถผันแปรไปตามชนิดของแหลงทองเที่ยว กิจกรรม เวลาและสถานที่ ดังนั้นขีดความสามารถในการรองรับได หมายถึง 
ปริมาณการใชประโยชนพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งทีส่ามารถรับไดกอนท่ีจะเกิดความเสื่อมโทรมขึ้น (กรมปาไม, 2540)  

การศึกษาปจจัยชี้วัดผลกระทบจากกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีตอระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
นำมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดดานการทองเที่ยวโดยชุมชน สามารถพิจารณาคณุลักษณะ
โดยพิจารณาจาก 1) ภูมิประเทศ 2) ขนาดของพื้นที่รองรับ 3) ประเภทของกิจกรรม 4) ความตองการน้ำ 5) การปลอยของเสีย 
6) การดำรงรักษาทัศนียภาพ 7) ประสบการณหรือลักษณะนิสัยของนักทองเที่ยว 8) ระดับความหนาแนนที่ยังคงใหความพึงพอใจ
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ทั้งนีก้ิจกรรมนันทนาการของนักทองเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมในแตละแหลงทองเท่ียวจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี รวมถึงความสามารถ
หรือโอกาสในการจัดการในการควบคุม ปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณนักทองเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นการศึกษา
ขีดความสามารถในการรองรับไดจะตองพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกอนตัดสินใจเลือกระดับขีดความสามารถในการรองรั บได 
และจะตองคำนึงถึงความเกี่ยวของของปจจัยตางๆ ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (นราวดี บัวขวัญ และคณะ, 2559) 

แนวคิดของขีดความสามารถในการรองรับการทองเที่ยววัดไดดวยปริมาณนักทองเที่ยวสูงสุดที่สามารถอยูไดในทุกเวลา
ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวหนึ่ง ๆ ในปริมาณที่จะทำใหสภาพแวดลอมถูกทำลายนอยที่สุด และยังคงรักษาสภาพการทองเที่ยวที่
สมบูรณมากที่สุดโดยนักทองเที่ยวมีความพอใจและไดรับสิ่งอำนวยความสะดวกอยางเหมาะสม ทั้งนี้การพัฒนาตองไมกระทบตอ
ความจำเปนพื้นฐาน และความรูสึกของประชาชนในทองถิ่น (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2535) 
สำหรับปจจัยช้ีวัดผลกระทบจากกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีเปนตัวกำหนดขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ดานนันทนาการ
และการทองเท่ียวประกอบดวย ดานกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก (PCC) ดานนิเวศวิทยา (ECC) และดานสังคม (SCC) โดย
นำมาประยุกตใชในประเมินขีดความสามารถในการรองรับไดทางนันทนาการของแหลงทองเที่ยวในพ้ืนใดๆ สามารถจำแนกไดเปน 
4 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 

1) ขีดความสามารถในการรองรับดานเศรษฐกิจ (Economic Carrying Capacity) พิจารณาความสามารถในการ
รองรับของพื้นที่วาควรใชพื้นที่ในระดับความเขมขนเทาใด จึงจะใหผลประโยชนสูงสุดดานเศรษฐกิจ เชน การจำกัดจำนวน
นักทองเที่ยวโดยไมมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจ เปนตน (Saveriades, A., 2000; Chen, C. L., & Teng, N, 2016). 

2) ขีดความสามารถในการรองรับดานกายภาพ (Physical Carrying Capacity) เปนขีดจำกัดที่กำหนดไดคอนขาง
ชัดเจนมากกวาการพิจารณาในแงอื่นๆ เชน ขนาดของพ้ืนที่แหลงทองเท่ียวซึ่งมีอยูแนนอนตายตัว ยอมเปนตัวกำหนดวาจะสามารถ
สรางอาคารหรือสิ่งกอสรางไดจำนวนมากนอยเพียงใด เชน ระยะทางและเวลาเฉลี่ยจนถึงปลายทางตอนักทองเที่ยว จำนวน
ประชากรตอพ้ืนท่ี เปนตน 

3) ขีดความสามารถในการรองรับดานนิเวศวิทยา (Ecological Carrying Capacity) เปนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
การใชประโยชนดานนันทนาการหรือการทองเที่ยวของพื้นที่ที่ระบบนิเวศจะรับได รวมถึงการจำกัดจำนวนนักทองเที่ยวเพื่อรักษา
ระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยว (Mexa, A., & Coccossis, H, 2004). 

4) ขดีความสามารถในการรองรับทางความรูสึก (Perceptual Carrying Capacity) หรือขีดความสามารถดานจิตวิทยา
เปนการศึกษาลักษณะการใชประโยชนดานนันทนาการหรือการทองเที่ยวของนักทองเที่ยววากอใหเกิดผลกระทบตอความรูสึกของ
นักทองเที่ยวอยางไรบาง โดยเฉพาะเรื่องความรูสึกแออัดที่นักทองเที่ยวมีตอแหลงทองเที่ยวนั้นๆ (ดรรชนี  เอมพันธุและคณะ, 

2547) ถาผลกระทบมีคามากไปกวานี้เมื่อใด จะกอใหเกิดผลเสียหายหรือเปนอันตรายตอประสบการณนันทนาการ เชน เกิดความ
ไมพึงพอใจในการไปประกอบกิจกรรมในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ ดังนั้นการพิจารณาขีดความสามารถในการรองรับทางความรูสึกจะวดั
จากความพึงพอใจของผู ท ี ่มาใชบริการในสถานที ่น ั ้นๆ เปนตัวกำหนด เชน จำนวนเรื ่อง รองเร ียน เปนตน (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2550)  

ดังนั้น การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับทางการทองเที่ยวจะมีการกำหนดกลวิธีตางๆ เพื่อใชรักษาระดับขีด
ความสามารถในการรองรับทีใ่ชเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเสริมมาตรฐานการทองเที่ยว โดยเฉพาะดานระบบสุขอนามัย
เพิ่มขึ้น ดังที่ สุภาวิณี ทรงพรมวาณิชย และคณะ (2557, น. 4 - 5) ไดกลาวถึงการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับไดในการ
จัดการทองเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีความหลากหลายทั้งในแงของบริบทพ้ืนท่ีและรูปแบบการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน และการกำหนด
ขีดความสามารถในการรองรับไดมีความละเอียดออนและสามารถผันแปรตามเงื่อนไขของสภาพพื้นที่ ระบบการบริหารจัดการ 
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ตลอดจนลักษณะทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ ทรัพยากรการทองเที่ยว และลักษณะทางสังคม และชวงเวลา ดังนั้นการกำหนดขีด
ความสามารถในการรองรับไดของการทองเที่ยวโดยชุมชนจึงตองนำแนวมาประยุกตใชเปนแนวทางพื้นฐานในการกำหนดและ
ประเมินขีดความสามารถในการรองรับได ซึ่งใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ มาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่ชุมชนเปนผูคดิ 
และสามารถนำไปใชไดเอง และสามารถประเมินไดดวยคนในชุมชน อยางมีสวนรวม 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปรับตัวเชิงรุกสำหรับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน ภายใต
สถานการณโควิทไดดังนี้ 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการปรับตัวเชิงรุกสำหรับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนภายหลังสถานการณโควิท19 

สวนสรุป 
ชุมชนถือเปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการทองเที ่ยวเปนหนึ ่งในเครื ่องมือที ่จะสนับสนุน  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น รวมถงึการท่ีนโยบายของรัฐบาลท่ีจะสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศและเนน
การทองเที่ยวในชุมชน ดังนั้นเพื่อเปนเตรียมความพรอมของคนในชุมชมในการจัดการทองเที่ยวภายใตสถานการณโควิดเนื่องจาก
ความสามารถของชุมชนในการรับมือวิกฤตการณคือหัวใจที่จะทำใหคนในทองถิ่นตางๆ และประเทศกลับมาฟนตัวไดอยางรวดเร็ว 
จึงไดการศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวเชิงรุกสำหรับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนภายใตสถานการณโควิทในการพรอมรับ (cope) 

ปรับตัว (adapt) เปลี่ยนแปลง (transform) ใหชุมชนสามารถบริหารจัดการไดอยางยั่งยืนเพื่อรองรับการเดินทางทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวตอไปในอนาคต โดยนำองคประกอบของความยืดหยุนมาประยุกตใชกับองคประกอบการพัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนในดานทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ดานชุมชน ดานการจัดการ และดานการเรียนรู พรอมกับการเตรียมความพรอม
ชุมชนโดยนำแนวคิดมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย และแนวคิดขีดความสามารถในการรองรับดานการทองเที่ยวมาปรับ
ใชใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีในชุมชน โดยสามารถสรุปเปนแผนภาพดังน้ี 
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ภาพที ่3 การปรับตัวเชิงรุกสำหรับการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืนภายหลังสถานการณโควิท19 
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นครปฐม

*ผูรับผิดชอบบทความ: email: sobua2542@hotmail.com

บทคัดยอ 

วิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลบริบทพื้นที่ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษา

ขอมูลของอาหารท่ีอยูในพ้ืนท่ี อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) เพื่อสรางเสนทางการทองเท่ียวเชิงอาหารตามหลักการ

ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุมผูใหขอมูลหลัก 5 กลุม 

ดังนี้ 1.หนวยงานที่เกี่ยวของ 2.ผูนําชุมชน 3.กลุมผูประกอบการภายในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล  4.ประชาชนในพื้นที่            

5.นักทองเท่ียว การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเปนการเก็บขอมูล แบบปฐมภูมิ (Primary Data) และการเก็บ

ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นําขอมูล

จากการสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหาตามประเด็น (Content Analysis) นําผลท่ีไดมาเสนอแบบอธิบายความ และเรียง

ตามประเด็นที่ศึกษา และวัตถุประสงคการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทพ้ืนที่อําเภอพุทธมณฑล มีเขตการปกครอง 3 ตําบล 18 หมูบาน ประกอบไปดวยตําบล

ศาลายา ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลคลองโยง ประชาชนในพ้ืนที่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาขาว นาบัว สวนผลไม ทํา

ใหมีการนําผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูกมาประกอบอาหาร  และทําเปนผลิตภัณฑ 2) ขอมูลดานอาหารอําเภอพุทธมณฑล 

อาหารในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมมีความคลายคลึงกับจังหวัดอื่นเพราะอยูในบริเวณภาคกลางเหมือนกัน  

ประเภทของอาหารมีความคลาย เชน ตม ผัด แกง ทอด แตอาหารมีความเปนเอกลักษณคือการเอาวัตถุดิบในพื้นที่มาประกอบ

อาหาร 3) เกิดเสนทางทองเท่ียวเชิงอาหาร อําเภอพุทธมณฑล ในการรองรับนักทองเท่ียวที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยว ซึ่ง

สามารถสรางเสนทางเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับอาหารและวิถีชีวิตคนทองถิ่นได  2 เสนทางคือ เสนทางที่ 1 ทองวิถีชีวิตชาวพุทธ

มณฑล และเสนทางที ่2 สัมผัสกล่ินไอดินเยือนถ่ินพุทธมณฑล 

นิยามศัพท : เสนทางการทองเที่ยว/การทองเท่ียวเชิงอาหาร/การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู/การสงเสริมการทองเที่ยว 
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Abstract 

The purpose of this research were to : 1) study information of the context area in 

Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province; 2) find the context of food in the area in 

Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province and 3) create a food tourism route based on the 

principles of learning tourism To promote tourism in Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province. 

There are 5 main informant groups as follows: 1. Relevant agencies 2. Community leaders 3. Entrepreneurs in 

Phutthamonthon 4. People in the area 5. Tourists. This research studied the primary data and secondary 

data collected from the primary data and secondary data. The tools used in the study were in-depth 

interviews for data analysis. Use the information from the interviews to analyze the content according to 

the issue. (Content Analysis) and the results were presented in a form of explanation. and sorted by the 

issues studied and research objectives. 

The research results found that : 1) Context of Phutthamonthon District there are 3 sub-districts 

and 18 villages consisting of Salaya sub-district Mahasawat Sub-district, Khlong Yong Sub-district. People in 

the area prefer to work in agriculture, rice fields, lotus fields, and fruit orchards. Causing the products 

obtained from cultivation to be used in cooking and made into products. 2) Food context information in 

Phutthamonthon District Food in the area of Phutthamonthon Nakhon Pathom Province is similar to other 

provinces because it is in the central region as well. Types of food are similar, for example, boiled, stir-

fried, curry, fried, but the food in the Phutthamonthon District is unique, that is, using local ingredients to 

cook. 3) Food tourism route Phutthamonthon To accommodate tourists who will travel to travel. which 

can create a route to learn about food and local way of life there are 2 routes:: Route 1 Recite way of 

people life Phutthamonthon. and Route 2 Experience the smell of the soil and visit Phutthamonthon. 

Key words : Tourism Route/Gastronomy Tourism/ Tourism for learning/ Tourism  promotion 
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บทนํา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Tourism Industry) เปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงและมีบทบาทความสําคัญตอระบบ

เศรษฐกิจและสงัคมรวมไปถึงการพัฒนาประเทศของประเทศไทยเปนอยางมาก อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของรายได ในรูป

เงินตราตางประเทศโดยมาจากนักลงทุนชาวตางประเทศและนักทองเที่ยวตางประเทศ (กุลวรา สุวรรณพิมล 2548) การทองเท่ียวยังไดมี

สวนรวมในการชวยกระตุนใหมีการนําเอาทรัพยากรในประเทศมาใชใหเกิดประโยชน นักทองเท่ียวตางชาตินิยมมาทองเท่ียวในประเทศ

ไทย เพิ่มข้ึนจากป 2561 สําหรับรายไดจากการทองเที่ยว ในชวง 6 เดือนแรกของปพ.ศ. 2562 มีมูลคา 0.95 ลานลานบาท (กระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา https://mots.go.th/ สืบคนเมื่อ 30 เมษายน  พ.ศ. 2563) ปจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมมีความหลากหลายมากขึ้น 

ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมแนนอนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกับความตองการของ

นักทองเที่ยวและเทรนดการทองเที่ยวในชวงเวลาน้ันๆ (ธนกฤษ สังขเฉย 2552) แตนักทองเที่ยวก็ตางอยากเปดรับประสบการณใหมๆ ใน

หลายๆดาน เชน ในดานของการผจญภัย, ในดานของการชมวัฒนธรรมและประเพณี, ในดานของสุขภาพและในดานของอาหาร  

ปจจุบันอาหารนอกจากจะเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตก็ยังเปนสิ่งสําคัญในการทองเที่ยวดวยเพราะอาหารจะเช่ือมโยง

ระหวางนักทองเที่ยวกับคนในทองถิ่น โดย World Food Tourism Association ไดศึกษาและคาดการณวาการทองเที่ยวเชิงอาหารนี้จะมี

แนวโนมไดรับความนิยมที่และถูกจับตามองจากทั่วทุกมุมโลกนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอาหาร (บัณฑิต อเนกพูนสุข 

http://etatjournal.com/สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2563) ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยก็ไดรับการ

สนับสนุนจากนโยบายของรัฐ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ https://nesdc.go.th/.สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2563) 

การทองเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เปนการผสมผสานกันระหวางวัตถุดิบตามธรรมชาติของตางๆละพ้ืนที่ 

วัฒนธรรม ความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน รวมเปนการสรางประสบการณใหมใหแกนักทองเท่ียว ที่ไดมาลองลิ้มรสของอาหาร (เทิดชาย 

ชวยบํารุง 2551) ซึ่งถือวาจะเปนประสบการณใหมที่จะสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว นอกจากนี้การทองเท่ียวเชิงอาหาร ยัง

เปนการทองเที่ยวที่มีการกระจายรายไดใหแกทองถิ่น และภาคเกษตรทั้งทางตรงและทางออม เชน การใชผลผลิตทางเกษตรมาเปน

วัตถุดิบ (ภูริ ชุณหขจร https://dtc.ac.th/wp-content/ สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ.  2563) ในแตละพื้นที่ของประเทศไทยก็มีอาหารที่

แตกตางกันออกไปเชน จังหวัดนครปฐม  

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่อยูในภาคกลางของประเทศไทยเปนเมืองที่อุดมสมบูรณมากเต็มไปดวยผลไมและอาหารขึ้นช่ือ

นานาชนิดเพราะวาจังหวัดนครปฐมน้ันเดิมตั้งอยูริมทะเลเคยเปนเมืองเกาแหงหนึ่ง ซึ่งเจริญรุงเรืองมากในสมัยทวาราวดีและเปนราชธานี

ที่มีความสําคัญ แตในปจจุบันจังหวัดนครปฐมไดกลายเปนพื้นที่ราบลุม ไมมีภูเขาและเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ ประชาชนสวน

ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทําสวน ทาํไร และสวนผลไม โดยเฉพาะการปลูกสมโอ ซึ่งนําช่ือเสียงมาสูจังหวัดนครปฐมจนไดชื่อวา

เปนเมืองสมโอหวาน และอาหารคาวและอาหารหวานที่มีช่ือเสียงเชน ขาวหลาม วุนคุณอุ ขาวหมูแดง รวมไปถึงรานอาหารท่ีมีช่ือเสียง

เลื่องลือ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย https://thai.tourismthailand.org/ สืบคนเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563) โดยจังหวัด

นครปฐมมีการแบงเขตการปกครองเปน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม 

อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล 

อําเภอพุทธมณฑล เปนอําเภอท่ีมีการแยกตัวออกมาจากอําเภอนครชัยศรีเมื่อประมาณวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 (สํานักงาน

จังหวัดนครปฐม http://nakhonpathom.go.th สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2563) โดยจะมีตําบลท่ีอยูในเขตการปกตรองคือ ตําบลคลองโยง 

ตําบลมหาสวัสดิ์ และตําบลศาลายา เปนอําเภอที่อยูไมใกลไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักและเปนอําเภอที่มีความอุดมสมบูรณในดานของ

การเกษตรจึงทําใหมีผัก ผลไมและวัตถุดิบอ่ืนๆ สามารถนํามาทําเปนอาหารที่ขึ้นช่ือไดนานาชนิด โดยมีประชาชนเปนผูสนับสนุนเพราะ

ประชาชนสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ทําสวน ทําไรเลยมีวัตถุดิบมากมายและตัวชุมชนเองก็ยังมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับกับอาหารใหเขารวมลง

มือทําอีกดวย 

จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา การสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนบริเวณที่มีผูคนมาทองเที่ยวมากมาย เชน ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
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ชุมชนบานวัดสุวรรณ แตในพื้นท่ีนี้ก็ยังไมมีเสนทางของการทองเที่ยวเชิงอาหารท่ีเช่ือมโยงกันทั้งอําเภอที่ประกอบไปดวย 3 ตําบลคือ

ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ และตําบลศาลายา ดังนั้นผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อสรางเสนทางการทองเท่ียวเชิงอาหารตามหลักการ

ทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในพ้ืนที่และเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหแกนักทองเที่ยว 

วตัถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาบริบทของพื้นที่ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

2) เพื่อศึกษาบริบทดานอาหารท่ีอยูในพื้นที่ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

3) เพื่อสรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลกัการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในอําเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 

นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของ 

1) เสนทางการทองเท่ียว หมายถึง เสนทางที่มีการวางแผนไวแบบเปนระบบ เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยวและสรางขึ้นไวสําหรับนํานักทองเที่ยวไปสถานที่ทองเที่ยวที่สามารถเดินมาทองเที่ยวไดตลอดทั้งป 

2) การทองเที่ยวเชิงอาหาร หมายถึง การเดินทางเพ่ือสัมผัสประสบการณดานอาหาร เพ่ือนักทองเที่ยวที่ชอบลองเรียนรู

วัฒนธรรมใหมๆ รวมถึงเรียนรูอาหารทองถิ่นในแตละภูมิภาคผานการบริโภคจะทําใหรูจักเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของแหลง

ทองเที่ยวนั้น ๆ 

3) การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู หมายถึง การทองเท่ียวทุกรูปแบบท่ีมุงเนนการมอบประสบการณที่แทจริงที่นักทองเท่ียวจะ

ไดรับโดยการเขาไปมีสวนรวมในแหลงทองเที่ยวหน่ึงเกิดการเรียนรูและทักษะที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงรวมไปถึงนักทองเที่ยวยัง

จะไดเขาใจและสามารถยอมรับความแตกตางในเร่ืองวัฒนธรรมและวิถีชีวิตได 

4) การสงเสริมการทองเที่ยว หมายถึง การสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวกลุมตาง เๆดินทางเขามาในแหลงทองเที่ยวของทองถิ่นหรือ

ชุมชนและใชบริการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวน้ันเพื่อใหทองถิ่นหรือชุมชนมีความพรอมในการจัดการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

1) องคประกอบการทองเที่ยว

เทิดชาย ชวยบํารุง (2552) ไดกลาวถึงองคประกอบการทองเที่ยว ดังนี้  

1) การคมนาคม (Accessibility) หมายถึงการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆซึ่งปจจุบันการคมนาคมไดมี

การพัฒนาใหมีหลากหลายรูปแบบ เชน ธุรกิจการบิน ธุรกิจขนสงทางเรือ เปนตน 

2) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึงสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปในที่ตางๆ เชน น้ําตก ภูเขา ทะเล

ทุงดอกไม เปนตน 

3) กิจกรรมดานการทองเที่ยว (Activity) หมายถึงสิ่งที่สรางขึ้นมาเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวสนใจในแหลง

ทองเท่ียวนั้นๆมากขึ้น เชน กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เปนตน 

4) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity)  หมายถึง สิ่งตางๆที่จัดข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว

เชน หองน้ํา ศูนยบริการการทองเท่ียว เปนตน 

5) ที่พัก (Accommodation) หมายถึงสถานที่ที่จัดไวใหนักทองเท่ียวเขาพัก มีการบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสนทาง

ประสิทธิ ์คุณุรัตน และคณะ (2546) ไดใหความหมายของ เสนทางการทองเที่ยว (Tourism Route) หรือเสนทางนักทองเท่ียว 

(Tourist Route) หมายถึง แนวทางการสัญจรที่กําหนดข้ึนสําหรับการเดินทางหรือการตัดสินใจเลือกเดินทางของนักทองเที่ยวเพ่ือให

สามารถพบเห็นหรือเขาชมจุดที่นาสนใจตามแหลงทองเที่ยวตางๆ ไดงาย สะดวกปลอดภัย ไดรับความรูและความเพลิดเพลินจากการใช
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เสนทางที่กําหนดข้ึนสําหรับการเดินทางทองเท่ียว ทั้งเสนทางที่เกิดขึ้นจากความนิยมของนักทองเท่ียวและผูประกอบการโดยอัตโนมัติ

หรือเสนทางสัญจรปกติที่เขาถึงแหลงเปาหมายไดตลอดทั้งเสนทางที่กําหนดข้ึนมาใหมตามศักยภาพของแหลงทองเที่ยวโดยเฉพาะ 

3) แนวคิดการทองเที่ยวเชิงอาหาร

 Siripis Maltika (2016) ไดใหความหมายของการทองเท่ียวเชิงอาหารคือ การเดินทางของนักทองเท่ียวที่เกิดจากแรงจูงใจ

ที่จะไปยังแหลงทองเท่ียวที่มีเอกลักษณดานอาหาร หรือเกี่ยวกับการผลิตอาหาร เทศกาลอาหารรานอาหาร หรือแหลงทองเท่ียว

เฉพาะเรื่องอาหาร โดยเปนนักทองเท่ียวที่แสวงหาประสบการณดานอาหารท่ีแทจริง ซึ่งสะทอนความมีเอกลักษณเรียบงาย 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนทองถิ่น 

4) ความหมายการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู

พิมพชนก มูลมิตร (2562) ไดกลาวถึงความหมายของการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูสอดคลองกันวา การทองเท่ียวเพ่ือการ

เรียนรูเปนรูปแบบการทองเที่ยวท่ีมีจุดประสงคเพื่อมุงแสวงหาประสบการณที่แทจริง โดยนักทองเท่ียวนั้นเกิดการเขาไปมีสวนรวม

และสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดํารงชีวิตของผูคนในทองถิ่นสงผลใหเกิดเปนประสบการณการเยี่ยม

ชมท่ีนาจดจําจากการแลกเปลี่ยนกัน ระหวางนักทองเที่ยวและคนในทองถิ่น 

5) แนวคิดการสงเสริมการทองเที่ยว

จากการศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษhttps://sites.google.com/site/rm324494/ (สืบคนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

2563) ไดกลาววาการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นกอใหเกิดผลทางเศรษฐกิจ โดยการใชทรัพยากรการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหการทองเที่ยวมีความมั่นคงย่ังยืนอยูคูสังคมมนุษย และกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฉะนั้น แนวคิดของการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงไมใชเพียงการทองเที่ยวเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ที่มุงเสนอขายสินคา หรือบริการทางการทองเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยวอยางเดียว หากยังมุงประสาน ผลประโยชนทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอีกดวย จึงนับ

ไดวาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษมีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหการทองเที่ยวพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถสนอง

ความตองการของนักทองเท่ียว สามารถสรางรายไดเขาสูประเทศ และสรางความพอใจ  ใหแกประชาชนเจาของทองถิ่น ใน

ขณะเดียวกันก็ปกปกรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม ทางการทองเที่ยวใหคงอยูคูสังคมมนุษยนานที่สุดเทาที่จะ

นานได 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบเชิง คุณภาพ มีขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยสามารถ แสดงรายละเอียดของขั้นตอน

การศึกษาดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ขอมูลระดับทุติยภูมิจากหลากหลายแหลง 

การศึกษาประกอบดวยขั้นตอน การรวบรวมเอกสาร การคัดเลือกเอกสาร และการวิเคราะหเอกสาร เพ่ือนําไปใชในการสรางแบบ

สัมภาษณ 

ขั้นตอนท่ี 2 นําแบบสัมภาษณเชิงลึก ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ไปทําการสัมภาษณกับผู ที่มีสวนเกี่ยวของ ประกอบไปดวย 

หนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชน ผูประกอบการภายในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ นักทองเที่ยว ตามประเด็นที่สังเคราะห ไดจากการวิจัย

เอกสาร คือขอมูลบริบทพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล บริบทอาหารอําเภอพุทธมณฑล เสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการทองเท่ียว

เพื่อการเรียนรู เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  

ขั้นตอนที่ 3 นําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหเนื้อหาตาม ประเด็นที่ศึกษา สรุป ตีความ สังเคราะห ขอมูล 

เพื่อใหไดขอมูลท่ีอยูภายใตขั้นตอน การศึกษาและวัตถุประสงคของการวิจัย และ นําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย 

1) ขอมูลบริบทพ้ืนที่อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

จากการสัมภาษณหนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชน ผูประกอบการภายในชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ นักทองเท่ียว พบวา พุทธ

มณฑลเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปดวย ตําบลศาลายา ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลคลองโยง  คนในพื้นที่นิยมประกอบ
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อาชีพ ทํานาขาว นาบัว สวนผลไม ทําใหมีการนําผลผลิตที่ไดจากการเพาะปลูกมาประกอบอาหาร  และทําเปนผลิตภัณฑ ทําใหเกิด

การมีรายไดเพิ่มขึ้น มีแมน้ําลําคลองท่ีสําคัญอยู 2 สาย ไดแก คลองมหาสวัสดิ์ และ คลองโยง เปนคลองสายสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิต

ผูคนยานพุทธมณฑล คลองมหาสวัสดิ์ หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา คลองขุด สรางเมื่อป พ .ศ. 2402 โดยพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเพื่อ ใชเปนเสนทางหลักในการเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย เมื่อการขุดคลองเสร็จใน

ป พ.ศ. 2403 พระองคจึงไดพระราชทานนามใหคลองสายน้ีวา “มหาสวัสดี” เช่ือกันวาความสวัสดีอันเปนท่ีมาของคลองแหงน้ี 

หมายถึงความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของสยามในยุคนั้น ซึ่งในสมัยกอนมีการสัญจรทางคลองเปนหลัก จนในปจจุบันมีการพัฒนา

เสนทางขึ้นทําใหมีเสนทางบกท่ีใชในการสัญจร ปจจุบันชาวบานใชน้ํามาทําการเกษตร เชน นาขาว นาบัว สวนผลไม อีกทั้งยังมี

ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ที่เปนสถานที่ทองเท่ียวชุมชนเชิงเกษตรที่มีช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐมอีกดวย 

2) บริบทดานอาหารอําเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 

จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา อาหารทองถิ่นในอําเภอพุทธมณฑล เปนอาหารที่มีเอกลักษณคือการเอาวัตถุดิบใน

พื้นที่ ที่มีมาทําการประกอบอาหาร เชน แกงสมก็นําไหลบัวมาใส เพ่ือเพิ่มรสชาติและเน้ือสัมผัสที่แปลกใหมหรือจะเปนขาหมูตมยํา

ใบมะดันท่ีนํามะดัน ที่เราคิดไดแคเอาลูกมันมาดองแตสําหรับคนที่นี้เขาเอามันลูกและใบมะดันมาเพิ่มมูลคาโดยการนํามาประกอบ

เปนอาหารขึ้นจนไดรับความนิยม ความแตกตางของอาหาร เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่อยูทางภาคกลางจึงไมคอยมีความ

แตกตางจากที่อื่นมากนัก สวนมากอาหารจะเปนจําพวก แกง ตมยํา แตจะนําวัถุดิบที่มีจากการทําการเกษตรมาเปนสวนประกอบ 

สวนประกอบและวิธีการทําอาหารนั้นจะขึ้นอยูกับเมนูที่จะทํา วาเปนเมนูประเภทไหน ตม ผัด นึ่ง ยางและทอด  ใชวัตถุดิบแบบใด

จะมีการเพ่ิมวัตถุดิบในพื้นที่เขาดวย เพ่ือเพิ่มแลวแตกตางหรือความแปลกใหม โดยสวนประกอบและวิธีการทําอาหารเปนปจจัย

สําคัญที่มีอิทธิพลตอลักษณะของอาหาร รวมไปถึงรสชาติ กลิ่นและเน้ือสัมผัสของอาหาร 

3) สรางเสนทางการทองเที่ยวเชิงอาหารตามหลักการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายพบวา เสนทางทองเที่ยวตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม อําเภอพุทธมณฑลมีสภาพแวดลอมที่

ดี มีความเปนธรรมชาติ ความดั้งเดิม วิถีชีวิตทองถิ่น ทําใหนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมาไดพบกับความด้ังเดิมของคนที่นี่ ภายใน

เสนทางการทองเท่ียวตองมีสิ่งที่อํานวยความสะดวกและมีมาตรฐานเทียบเทา กับสถานที่อื่นๆ เชน ปายจราจรหรือปายบอกทาง 

สภาพถนนในการเขาถึง และความปลอดภัยในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว เสนทางการทองเท่ียวตองมีสิ่งที่ อํานวยความสะดวกและมี

มาตรฐานของอําเภอพุทธมณฑลมีสภาพถนนที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีปายบอกทางที่ชัดเจน จึงทําใหเหมาะแกการจัดเสนทาง

ทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยวจะตองมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวทุกเพศ ทุกวัยและ นักทองเท่ียวทุกกลุม ตองมีการศึกษาหาสถานที่

ที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากยิ่งขึ้น ตองมีทรัพยากรหรือกิจกรรมที่ดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเที่ยวได โดยกิจกรรมท่ี

ดึงดูดใจที่ทําใหนักทองเท่ียวออกมาทองเท่ียว คือนาบัวลุงแจมเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวไดมาดูนาบัว อยากมาถายรูป และชม

วิว สวนผลไมลุงบุญเลิศ เปนการน่ังรถอีแตกชมสวนผลไม และเคกโฮมเมดที่ราน Botanica house เคกที่มีรสชาติดีและราคาเปน

กันเอง และนักทองเที่ยวจะไดชมวิถีชีวิตคนทองถิ่น ที่มีความเปนธรรมชาติ และเงียบสงบ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา  อําเภอพุทธมณฑลมีเขตการปกครอง 3 ตําบล 18 หมูบาน ประกอบไป

ด ว ย ตํ า บ ล ศ า ล า ย า  ตํ า บ ล ม ห า ส ว ัส ดิ ์ ตํ า บ ล ค ล อ ง โ ย ง  (สํ านั กงานพัฒนาชุ มชนอํ า เภอพุทธมณฑล

https://www.facebook.com/cddphuttamonthon สืบคนเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ .ศ .2564)ซึ่งอําเภอพุทธมณฑล 

ประชาชนในพื้นที่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานาขาว นาบัว สวนผลไม ทําใหมีการนําผลผลิตที่ไดจากการ

เพาะปลูกมาประกอบอาหาร  และทําเปนผลิตภัณฑ ทําใหเกิดการมีรายไดเพิ่มขึ้น พุทธมณฑลมีแมน้ําลําคลองท่ีสําคัญอยู 2 สาย 

ไดแก คลองมหาสวัสดิ์ และ คลองโยง เปนคลองสายสําคัญที่หลอเลี้ยงชีวิตผูคนยานพุทธมณฑล คลองมหาสวัสดิ์ หรือที่ชาวบาน

เรียกกันวา คลองขุด สรางเม่ือป พ.ศ. 2402 โดยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเพ่ือ ใชเปนเสนทางหลักใน

การเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย เมื่อการขุดคลองเสร็จในป พ.ศ. 2403 พระองคจึงไดพระราชทานนามใหคลองสายนี้วา 
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“มหาสวัสดี” เชื่อกันวาความสวัสดีอันเปนท่ีมาของคลองแหงนี้ ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติมีประโยชนและ สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยได หรือมนุษยนํามาใชประโยชนไดก็คือ นาขาว และนาบัว ทั้ง 

2 อยางนี้เปนอาชีพหลักของคนในชุมชน สามารถสรางรายไดใหคนในชุมชน และยังเปนวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารอีกดวย 

ทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น คือ สิ่งท่ีมนุษยเสริมสรางขึ้นโดยใชกลวิธีสมัยใหมตามความ เหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ ศาสนาและ

วัฒนธรรม เปนสิ่งที่นําไปใชใหเกิดประโยชนไดก็คือ วัดสุวรรณาราม เปนทรัพยากรสําคัญที่มนุษยสรางขึ้น เพราะเปนดั่งศูนยรวม

จิตใจของผูคน นักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวในสถานที่ตางๆ ในบริเวณใกลเคียง ตางก็แวะมากราบไหวที่วัดแหงนี้ ที่นาบัวลุงแจมคือ

ศาลา ศาลาถือเปนสิ่งสําคัญเพราะทําใหนักทองเที่ยวสามารถเดินลงไปถายรูปใกลๆนาบัวได และเปนที่ใหนักทองเท่ียวไดนั่งพัก เปน

สิ่งอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวอีกอยางหน่ึง ทรัพยากรบานศาลาดินคือตลาดนํ้า ที่ใหชาวบานไดมาคาขายสินคาทองถิ่น เปน

สถานท่ีที่ใชในการประชุม และยังเปนที่นั่งพักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยว บานขนิษฐาคือทรัพยากรที่มนุษยสรางขึ้น เปนแหลง

เรียนรูการทําผลิตภัณฑจากฟกขาว ทําใหนักทองเท่ียวไดรูจักประโยชนของฟกขาวจากที่นี่ โดยใชหลักปจจัยทางการทองเท่ียว (5A) 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เทิดชาย ชวยบํารุง (2551) ในพื้นที ่ซึ่งประกอบไปดวย Accessidility หมายถึง การเขาถึง Attraction 

หมายถึง สิ่งดึงดูดใจ Activity หมายถึง กิจกรรม Amenity หมายถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และ Accommodation หมายถึงที่พัก 

การเขาถึง ในสถานที่อําเภอพุทธมณฑลมีการเขาถึงที่สะดวก งายตอการเดินทาง ในสถานท่ีทองเที่ยวถนนเปนถนนลาดยางทําใหมี

ความสะดวกตอการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว สิ่งดึงดูดใจทุกสถานท่ีมีสิ่งดึงดูดใจที่แตกตางกันออกไป เชน บานศาลาดิน มีการ

สาธิตการทําขาวตัง และตลาดนํ้าที่มีสินคาจากการทําการเกษตรของชาวบาน นํามาขาย บานฟกขาว มีการสาธิตการทําน้ําฟกขาว มีนา

บัวที่เปนสิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวตางอยากมาชมธรรมชาติ และถายรูปกับบัว กิจกรรม ทีส่วนผลไมลุงบุญเลิศจะมีการน่ังรถอีแตกชมสวน

เปนกิจกรรมที่นักทองเท่ียวหลายคนประทับใจ ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ อีกทั้งยังมีการทําอาหารทองถิ่นใหไดชมอีกดวย สิ่งอํานวย

ความสะดวกในแตละสถานที่จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ถังขยะ ใหบริการแกนักทองเท่ียว หองน้ําในบางสถานท่ีอาจยังมีบริการไม

เพียงพอ แตบางสถานที่จะมีการพัฒนาเพ่ิมหองน้ําขึ้นอีกใหเพียงพอตอการใชบริการของนักทองเท่ียว และท่ีพัก ในบริเวณชุมชนคลอง

มหาสวัสดิ์จะมีบริการท่ีพักเปนแบบโฮมสเตยใหบริการคือที่บานศาลาดินโฮมสเตย 

กลาวสรุปโดย อําเภอพุทธมณฑลมีคลองที่สําคัญตัดผานอยู 2 สาย คือ คลองมหาสวัสด์ิ และ คลองโยง ประชาชนในพื้นที่ตางนิยม

ทําการเกษตร เชน นาขาว นาบัว สวนผลไม ทําใหเกิดรายไดขึ้น จากเดิมมีเพียงคลองที่ใชสัญจร ปจจุบันมีการพัฒนาถนนหนทางใหดียิ่งขึ้น 

และไดมีศูนยการเรียนรูเชิงเกษตรท่ีนักทองเที่ยวสามารถเขามาเที่ยวชมได เชน นาบัวลุงแจม สวนผลไมลุงบุญเลิศ บานฟกขาว บานศาลาดิน 

ชุมชนมีการทําการเกษตรทําใหมีผลิตภัณฑจากผลผลิตนํามาแปรรูปที่หลากหลาย เชน ชาเกสรดอกบัว น้ําฟกขาว ที่สามารถสรางรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

จากการวิเคราะหขอมูลดานอาหารพบวา อาหารที่อยูในพื้นท่ีอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาคกลางจึงทําให

อาหารจําพวกตม ผัด แกง นึ่ง ทอด ยางและยํา นั้นมีความคลายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ที่อยูในบริเวณภาคกลางเหมือนกัน แตที่นี้จะมี

วัตถุดิบที่เปนเอกลักษณ คือ การนําเอาวัตถุดิบที่ไดจากการทําการเกษตรหรือปลูกขึ้นมาเอง นํามาประกอบอาหาร เชน เราทํานาบัว 

เราก็เอาบัวมาประกอบอาหารได เชน ดอกบัว สามารถเอามาทําเมี่ยงกลีบบัวได เกรสบัวสามารถนํามาทําชาหรือน้ําเกรสบัวได  ใบบัว

สามารถนํามาทําเปนขาวหอใบบัวได ไหลบัวสามารถนํามาทําเปนแกงสมไหลบัวไดหรือเราปลูกฟกขาว เราก็เอาฟกขาวมาประกอบ

อาหารได เชน เย็นตาโฟฟกขาว น้ําฟกขาว คุกกี้ฟกขาว บราวนี่ฟกขาว หมี่กรอบฟกขาว เพ่ือเพ่ิมรสชาติที่แปลกใหมใหกับอาหาร เพิ่ม

ความเปนเอกลักษณใหกับอาหารและเพ่ิมประสบการณใหกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาชิมหรือลิ้มลอง ซึ่งสอดคลองกับ Urry (2002) ได

กลาววาประสบการณดานอาหารที่แทจริงจะสะทอนถึงความมีเอกลักษณที่เรียบงาย สวนไปถึงมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน

ทองถ่ิน ในขณะเดียวกันยังมีนักทองเที่ยวหลายคนท่ีเดินทางทองเท่ียว เพื่อแสวงหาความแปลกใหมของอาหาร ซึ่งสอดคลองกับ 

Pullphothong&Sopa (http://ijbts-journal.com/pdf สืบคนเม่ือ 20 เมษายน พ.ศ. 2563) ไดกลาววา การทองเท่ียวที่ไดรับ

ประสบการณจากอาหารในพ้ืนที่ท่ีนักทองเที่ยวเขาไปทองเที่ยว เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการกระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางไปยัง

จุดหมาย การไดรับประทานอาหารทองถิ่นซึ่งเปนองคประกอบสําคัญทางดานการทองเที่ยวที่มีความสําคัญเทากับสถานท่ีพักและ

ทัศนียภาพของแหลงทองเท่ียว การทองเที่ยวเชิงอาหารจึงเปนการเรียนรูวัฒนธรรมใหมในแตละพื้นที่ เปนการพัฒนาความรูความ
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เขาใจในอาหาร นอกจากอาหารแลวที่น้ียังมีผลิตภัณฑที่เกิดมาจากการแปรรูปของวัตถุดิบในพื้นที่ เชน ขาว แปรรูปมาเปนขาวตัง 

ดอกบัวแปรรูปมาเปนชาเกรสบัว ฟกขาวขาวแปรรูปมาเปนหมี่กรอบฟกขาว มะนาวแปรรูปมาเปนเยลลี่ ซึ่งสอดคลองกับ Hall 

(2013), Boniface (2003) และLong (2004) ไดกลาววา การทองเท่ียวเชิงอาหารท่ีสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาและเอกลักษณ

ของทองถิ่น อาหารยังเปนปจจัยพืน้ฐานซึ่งมีความสําคัญตอมนุษยในการดํารงชีวิต ดังนั้นอาหารจึงเปนสิ่งที่สําคัญตอนักทองเท่ียวใน

การเดินทางทองเที่ยว ซึ่งเปนตัวช้ีวัดความเจริญของพื้นที่นั้นๆ เปนสวนสําคัญในการแขงขันทางดานการตลาด อาหารแตละทองถิ่น

มีเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละพื้นที่ในดานการแขงขันทางการตลาดการใชอาหารเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว ซึ่งมี

ผลิตภัณฑที่แตกตางกันของแตละพื้นที่จงึทําใหเกิดการแขงขันทางดานการตลาดและเกิดการสงเสริมการพัฒนาดานเกษตรกรรมและ

เศรษฐกิจของคนในทองถิ่นอาหารเปนวัตถุดิบหลักที่มีอยูภายในทองถิ่น การทองเท่ียวเชิงอาหารจึงมีสวนชวยทําใหนักทองเท่ียว

ตระหนักถึงความสําคัญของทองถิ่น อาหารเปนเครื่องมือที่สะทอนวัฒนธรรม ภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถิ่นไดอยางดี จึงทํา

ใหการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับอาหารมีสวนในการสงเสริมความตระหนักถึงความสําคัญของทองถิ่นของนักทองเที่ยวและ

ชวยในการพัฒนาดานเกษตรกรรมของทองถิ่นและมีสวนชวยในการกระจายรายไดสูคนในทองถิ่น ทําใหคนในทองถิ่นมีรายไดที่เพิ่ม

มากขึ้น  

กลาวโดยสรุป บริบทดานอาหารในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมน้ันมีความคลายคลึงกับที่อื่น แตมีความเปน

เอกลักษณตรงที่มีนําวัตถุดิบใหพื้นท่ีมาประกอบอาหาร เพ่ือเพิ่มรสชาติและความแปลกใหมใหกับอาหาร สงผลใหนักทองเท่ียวที่เดิน

ทางเขามาชิมหรือลิ้มลองไดรับประสบการณใหมไปดวย เมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเท่ียวก็จะเกิดการกระจายรายไดไปสู

คนในทองถิ่นโดยท้ังทางตรงและทางออม 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวา อําเภอพุทธมณฑลยังขาดเสนทางการทองเท่ียวที่เช่ือมโยงกันทั้ง 3 ตําบล ในการรองรับ

นักทองเที่ยวเมื่อเดินทางเขามา ทําใหนักทองเท่ียวไมมีทิศทางการทองเท่ียวภายในชุมชนที่เปนรูปธรรม แตชุมชนมีกิจกรรมทางการ

ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถนํามาสรางเสนทางการทองเที่ยวได ตามหลักการการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู ประกอบไปดวย 

ประสบการณ การถายทอดความรู และการเรียนรู  โดยนักทองเท่ียวจะไดรับประสบการณจากการทดลองทําอาหารท่ีบานศาลาดิน 

บานฟกขาว สวนผลไมลุงบุญเลิศ นาบัวลุงแจมจะมีการสอนพับกลีบดอกบัวและการถายทอดความรูเกี่ยวกับบัว นักทองเท่ียวจะ

ไดฟงการถายทอดความรูคําอธิบายการสาธิตการทําอาหาร ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรวมทําและไดรับความรูใหมสามารถทําให

นักทองเที่ยวนําความรูที่ไดรับ ลองนํากลับไปทําที่บานได นักทองเที่ยวจะไดเรียนรู วิถีชีวิตความเปนอยู แบบพ้ืนบานดั้งเดิม ที่

คนในชุมชนยังคงอนุรักษไว กิจกรรมแตละพ้ืนท่ีมีความแตกตางกันออกไป บานศาลาดินจะไดเรียนรูการทําขาวตัง การปลูกขาว 

รวมถึงพันธุขาวแตละชนิด บานฟกขาวจะไดเรียนรูการเพาะปลูกฟกขาว และวิธีการแปรรูปจากฟกขาว สวนผลไมลุงบุญเลิศจะได

เรียนรูการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซึ่งสอดคลองกับ วิภาวรรณ ปนแกว (2551) ไดกลาววา เสนทางการทองเท่ียว เสนทางการ

เดินทางทองเที่ยว เปน ตัวบอกใหสามารถเขาถึงจุดที่นาสนใจตามแหลงทองเที่ยวตางๆไดโดยอาศัยกิจกรรมเปนสวนในการสราง

ประสบการณที่แปลกใหมใหกับนักทองเท่ียวในการเขารวมกิจกรรมการทองเท่ียว  ซึ่งสอดคลอง กับ ธนกฤษ สังขเฉย (2552) ได

กลาวไววา กิจกรรมการทองเที่ยว เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของแหลง ทองเท่ียว เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวทําให

นักทองเที่ยวไดรับความสุข และเปนการ สงเสริมใหแหลงทองเท่ียวมีศักยภาพพรอมที่จะรองรับนักทองเท่ียว ทั้งนี้ตองมีความพรอม

ในดานของ พื้นที่ บุคลากร และกิจกรรมทางการทองเที่ยว ที่จะสามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวที่ เดินทางมาเยือน

กิจกรรมการทองเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ การท่ีชุมชนหรือบุคคลไดมีสวนรวมใน กิจกรรมการทองเท่ียวตามความสนใจ กอใหเกิด

ประสบการณที่แปลกใหมการจัดกิจกรรมการ ทองเที่ยวเชิงอาหารเปนการสรางประสบการณที่แปลกใหมใหกับนักทองเท่ียว โดยการ

ใหนักทองเที่ยว ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับคนในชุมชน มุงเนนใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมในการทํา กิจกรรมมากกวา

เปนผูชม เปนกิจกรรมที่สรางขึ้นมาจากความแทจริงของทองถิน่ใหนักทองเท่ียวได เรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนผานกิจกรรมการ

ทองเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งสอดคลองกับภัทรพร พันธุรี (2558) ไดกลาวไววา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหารเปนรูปแบบการทองเท่ียว

ที่สรางประสบการณ ที่แปลกใหมใหกับนักทองเที่ยว โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสรางประสบการณใหแก นักทองเที่ยว คือ 

การนํานักทองเที่ยวชมแหลงทองเท่ียวทางอาหาร การสรางความประทับใจอื่นๆใน ระหวางการทํากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหาร 
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การนําเสนอเรื่องราวนารูเกี่ยวกับอาหาร การใหนักทองเที่ยวมีสวนรวมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น เปดโอกาสให

นักทองเท่ียวทดลอง ทําอาหาร การเสนอใหนักทองเท่ียวชิม/รับประทานอาหาร การใหนักทองเท่ียวไดซื้อสินคาหรือของที่ระลึก

เกี่ยวกับอาหาร 

อําเภอพุทธมณฑลมี รานอาหาร และศูนยการเรียนรูเชิงเกษตรที่สามารถนํามาสรางเปนเสนทางการทองเท่ียวได โดย

เสนทางการทองเที่ยวเปนสิ่งที่ กําหนดขึ้นเพ่ือใชเดินทางเขาถึงจุดที่นาสนใจตามแหลงทองเที่ยวตางๆ ไดโดยอาศัยกิจกรรมเปนสิ่ง

ดึงดูดนักทองเท่ียวหรือสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว โดยการจัดเสนทางการทองเท่ียวตองมี การคํานึงถึงปจจัยในการจัด

เสนทางการทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับ กุลวรา สุวรรณพิมล (2548) และ เดชา บุญคล้ํา (2539) ไดกลาวไววา การจัดเสนทางการ

ทองเที่ยวควรคํานึงถึงปจจัย ดังนี้ เสนทางการ ทองเท่ียวจะตองไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว ซึ่งความตองการของนักทองเท่ียว

มักจะมีการ เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ภายในเสนทางการทองเท่ียวตองมีสิ่งที่อํานวยความสะดวกแก นักทองเที่ยว เสนทางการ

ทองเท่ียวจะตองมีสิ่งท่ีดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวทุกเพศ ทุกวัย และ นักทองเท่ียวทุกกลุมรายไดตองมีการศึกษาหาสถานท่ีที่สามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเสนทางการ ทองเที่ยวตองมีระยะทางที่ไมไกลพอสมควร และระหวางทางตองมีสิ่งที่ดึงดูดใจหรือกิจกรรมใหกับ 

นักทองเที่ยว และเสนทางการทองเท่ียวตองมีการคํานึงถึงสภาพแวดลอมและความปลอดภัยของ นักทองเท่ียว ทางคณะผูวิจัยจึงได

สรางเสนทางการทองเที่ยวอําเภอพุทธมณฑล 2 เสนทาง ดังนี้ 

เสนทางที่ 1 ทองวิถีชีวิตชาวพุทธมณฑล 

จุดที่ 1 รานอาหารแซบนัว ครัวบานนาศาลายา นํานักทองเที่ยวทานอาหารเชาที่รานแซบนัว ครัวบานนาศาลายา 

นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับทุงนาขาวทางดานหลังราน สามารถถายรูปและดื่มด่ําความเปนธรรมชาติได 

 จุดที่ 2 วัดสุวรรณาราม นํานักทองเท่ียวเริ่มตนวันที่ดีดวยการไหวพระวัดสุวรรณาราม อีกทั้งยังมีกิจกรรมปลอยปลาและให

อาหารปลาที่ทานํ้าอีกดวย 

 จุดที่ 3 บานฟกขาว นํานักทองเที่ยวมาฟงเรื่องราวอาหารเกี่ยวกับฟกขาว มีการบรรยายเกี่ยวกับการจุดเริ่มตนของที่น้ีและการ

แปรรูปฟกขาว เชนนํามาทํานํ้าราดเย็นตาโฟฟกขาว คุกกี้ฟกขาว สบูฟกขาว ครีมฟกขาว หมี่กรอบฟกขาว โดยที่นี้จะมีใหนักทองเท่ียว

ไดลงมือทําน้ําฟกขาวและสบูฟกขาว  

 จุดที่ 4 นาบัวลุงแจม นํานักทองเที่ยวมาชมวิถีชีวิตทองถิ่น ดวยการพายเรือชมบัวและใหนักทองเท่ียวไดลองเก็บบัว สอนการ

พับกลีบดอกบัว มกีารนําเสนอการแปรรูปบัวโดยการเอาแคเกสรบัวมาทําเปนชาเกสรดอกบัว 

 จุดท่ี 5 บานศาลาดิน นํานักทองเท่ียวทํากิจกรรมเก่ียวกับอาหาร มีการสาธิตการทําขาวตังที่บานศาลาดิน นักทองเท่ียว

สามารถรวมทําขาวตัง ทอดขาวตัง และใสหนา ทาน้ําจิ้ม ใสหนาหมูหยองหรือหนางา ไดรวมชิม และซ้ือสินคาของที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร

ที่บานศาลาดินได  

จุดท่ี 6 สวนผลไมลุงบุญเลิศ นํานักทองเที่ยวมาสรางความประทับใจ โดยการน่ังรถอีแตกชมสวนผลไมลุงบุญเลิศ และ อธิบาย

ขั้นตอนการทําอาหารทองถิ่น เชน ขาหมูตมยําใบมะดัน   

 จุดที่ 7 Botanica house นํานักทองเท่ียวไปทานอาหารหวาน ราน Botanica house มีเคกโฮมเมดท่ีนักทองเท่ียวหลาย

ทานตางติดใจ มีการบอกเลาเรื่องราวการทําเคกในแตละแบบ มีการใชมะพราวที่เปนวัตถุดิบที่มีอยูในสวนมาทําเคกมะพราวออน 

 

เสนทางที่ 2 สัมผัสกลิ่นไอดินเยือนถิ่นพุทธมณฑล 

 จุดที ่1 วัดสุวรรณาราม นํานักทองเท่ียวเร่ิมตนวันที่ดีดวยการไหวพระวัดสุวรรณาราม อีกทั้งยังมีกิจกรรมปลอยปลาและ

ใหอาหารปลาที่ทาน้ํา  

จุดท่ี 2 บานฟกขาว นํานักทองเที่ยวมาฟงเรื่องราวอาหารเกี่ยวกับฟกขาว มีการบรรยายเกี่ยวกับการจุดเริ่มตนของท่ีน้ีและการ

แปรรูปฟกขาว เชนนํามาทํานํ้าราดเย็นตาโฟฟกขาว คุกกี้ฟกขาว สบูฟกขาว ครีมฟกขาว หมี่กรอบฟกขาว โดยที่นี้จะมีใหนักทองเท่ียว

ไดลงมือทํานํ้าฟกขาวและสบูฟกขาว 
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จุดที ่3 นาบัวลุงแจม นํานักทองเท่ียวมาชมวิถีชีวิตทองถิ่น ดวยการพายเรือชมบัวและใหนักทองเท่ียวไดลองเก็บบัว สอน

การพับกลีบดอกบัว มีการนําเสนอการแปรรูปบัวโดยการเอาแคเกสรบัวมาทําเปนชาเกสรดอกบัว 

จุดท่ี 4 บานศาลาดิน นํานักทองเที่ยวทํากิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร มีการสาธิตการทําขาวตังที่บานศาลาดิน นักทองเที่ยว

สามารถรวมทําขาวตัง ทอดขาวตัง และใสหนา ทาน้ําจิ้ม ใสหนาหมูหยองหรือหนางา ไดรวมชิม และซื้อสินคาของที่ระลึกเกี่ยวกับ

อาหารที่บานศาลาดินได 

จุดที่ 5 สวนผลไมลุงบุญเลิศนํานักทองเที่ยวมีสวนรวมในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น โดยรวมกิจกรรมการ

ทําอาหารทองถิ่น แกงไหลบัว ขาหมูตมยําใบมะดัน พรอมกับใหนักทองเที่ยวไดลองชิมอาหารและรับประทานอาหารกลางวันที่น้ี 

จุดที ่6 Lemon me farm นํานักทองเที่ยวไปเรียนรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากมะนาว มะนาวที่เราคิดวาคงเอาไป

ทําอาหารไดอยางเดียวและชมบรรยากาศสวนมะนาว ดื่มกาแฟที่เปนเมนูเด็ดของรานที่เอามะนาวมาเปนสวนประกอบ ที่  Lemon 

me farm  

จุดที่ 7 รานอาหารแซบนัว ครัวบานนาศาลายา นํานักทองเที่ยวทานอาหารเย็นที่รานแซบนัว ครัวบานนาศาลายา 

นักทองเที่ยวไดสัมผัสกับทุงนาขาวทางดานหลังราน สามารถถายรูปและดื่มด่ําความเปนธรรมชาติได 

ภาพที่ 1 เสนทางการทองเท่ียวอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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ขอเสนอแนะ  

1) พฒันาการตลาดดานผลิตภัณฑ

ควรศึกษาเรื่องการตลาดดานผลิตภัณฑ เนื่องจากชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มีผลผลิต ทางดานการเกษตรมาแปรรูปที่

หลากหลาย แตผลิตภัณฑบางตัวยังไมมีความนาสนใจเทาที่ควร จึงควร มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจ และกอใหเกิดการ

สรางรายไดแกคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

2) การพัฒนาดานกิจกรรม

ควรศึกษากิจกรรมที่สามารถมารวมในเสนทาง เนื่องจากกิจกรรมที่น้ีมีแตรูปแบบเดิมไมมีความแปลกใหม ควรมีกิจกรรมที่

มีความแปลกใหม อาจจะเปนกิจกรรมแบบผจญภัยหรือกิจกรรมที่มีความนาตื่นเตน เพื่อใหในพ้ืนที่มีกิจกรรมที่หลากหลายและ

สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น สงผลไมในพื้นที่น้ีมีรายไดเพิ่มมากข้ึน 

3) การพัฒนาการประชาสัมพันธใหกับแหลงทองเที่ยว

ควรศึกษาเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธใหกับแหลงทองเที่ยว เนื่องจากปจจุบันแตละพื้นที่มีการประชาสัมพันธของ

ตัวเองอยูแลว แตอยากใหทําการประชาสัมพันธแบบรวม โดยบอกวาอําเภอพุทธมณฑล มีที่เที่ยวอะไรบาง มีกิจกรรมอะไรบาง มีการ

อัพเดทสถานที่ใหอําเภอพุทธมณฑลอยูเร่ือยๆ เพื่อเปนสงเสริมการทองเที่ยวอีกทางหน่ึง เปนสิ่งที่ชวยใหนักทองเที่ยวรูจักอําเภอ

พุทธมณฑลมากยิ่งขึ้น 

เอกสารอางอิง (ภาษาไทย) 

กุลวรา สุวรรณพิมล (2548) ความหมายของนักทองเท่ียว. กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อิน โดไช นา.  บริ หารธุ รกิ จ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 เดชา บุญค้ํา (2539) การเช่ือมโยงเสนทางและการสงเสริมการตลาดโปรแกรมการทองเท่ียวเชิง  ประวัติศาสตรและ 

วัฒนธรรมของกลุม 4 จังหวัดในภาคใตของประเทศไทย.วารสาร วิทยาศาสตรการจัดการ. ฉบับที่ 2 

 เทิดชาย ชวยบํารุง (2551) การทองเท่ียวไทยนานาชาติป พ.ศ.2551. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการทองเท่ียวไทย. 

 เทิดชาย ชวยบํารุง (2552) บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน บนฐาน 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

 ธนกฤษ สังขเฉย (2552) อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 ประสิทธ์ิ คุณุรัตน และคณะ (2546) การศึกษาและสํารวจเสนทางการทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

0พิมพชนก มูลมิตร (2562) เอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทองเท่ียวเพ่ือการเรียนรู. 

:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

0ภัทรพร พันธุรี (2558) การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหารโดยผานประสบการณของนักทองเท่ียวใน ประเทศไทย . 

วิทยานิพนธหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

0วิภาวรรณ ปนแกว (2551) การศึกษาเพ่ือเสนอเสนทางทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี.  วิ ท ย า นิ พ น ธ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ สิ่งแวดลอม. 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 (เอกสารอางอิงอิเล็กทรอนิกสภาษาไทย) 

 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา.รายงานภาวะเศรษฐกิจการทองเท่ียว รายไตรมาส ฉบับท่ี 1. 

 จาก https://mots.go.th/สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย.ประวัตินครปฐม. 

จาก https://thai.tourismthailand.org/ สืบคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

บัณฑิต อเนกพูนสุข. 10 เทรนดการทองเท่ียวเชิงอาหารในอนาคต.  

จาก http://etatjournal.com/สบืคนเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

ภูริ ชุณหขจร.ยุทธศาสตรเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอาหารสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ.  

จาก https://dtc.ac.th/wp-content/.สืบคนเมื่อ 30 เมษายน  พ.ศ. 2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สรปุสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12. จาก https://nesdc.go.th/. สืบคนเมื่อ 30 เมษายน  พ.ศ. 2563 

สํานักงานจังหวัดนครปฐม.  ขอมลูจังหวัดนครปฐม.  

จาก http://nakhonpathom.go.th สืบคนเมื่อ 30 เมษายน  พ.ศ. 2563 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพุทธมณฑล. ขอมูลอําเภอพุทธมณฑล. 

จาก https://www.facebook.com/cddphuttamonthon สืบคนเมื่อ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ.การสงเสริมการทองเท่ียว. 

จาก https://sites.google.com/. สืบคนเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เอกสารอางอิง (ภาษาอังกฤษ) 
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Long, L.M. (2004). Culinary Tourism. Lexington, KY: The University Press of Kentucky. 

Siripis, Maltika  (2016). Development of travelling routes for gastronomic tourism in western 

region of Thailand. Bangkok: The Thailand research fund. 

Smith, W,L. (2005). Experiential Tourism around the World and at Home: Definitions and  S t anda rd s . 

Kansas: Emporia State University. 

Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. second edition. London: Sage 

(เอกสารอ้างองิอเิลก็ทรอนิกส์ภาษาองักฤษ) 
Pullphothong,L., & Sopha, C. Gastronomic tourism in Ayutthaya, Thailand.   

Retrieved April 20, 2020, from http://ijbts-journal.com/pdf 
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The Effect of Phattalung Province’s Tourist Attraction Image on Travel 

Intentions Amidst the COVID-19 Pandemic 

Wipada Thaothampitak1, Sippavit Wongsuwatt2 and Sirikanya Thongseng1

1Tourism Management, Faculty of Commerce and Management, Prince of Songkla University, 

Trang Campus and 2Insurance and Risk Management, Faculty of Commerce and 

Management, Prince of Songkla University, Trang Campus 

* wipada.t@psu.ac.th

Abstract 

This was a quantitative study designed to study the destination image of Phatthalung Province 

and travel intentions during the COVID-19 pandemic. The participants in this study were four-hundred Thai 

tourists who had never previously travelled to Phatthalung Province who filled out questionnaires to 

provide data. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis, including means, standard 

deviations, percentages, and multiple linear regressions. The results revealed that, overall, Phattalung 

Province’s has a high level destination image with regard to attractions, accessibility, activities, carrying 

capacity, and COVID-19 epidemic management. Additionally, the results from multiple linear regression 

analysis found that the destination image for accessibility, activities, carrying capacity, and COVID-19 

epidemic management had a significant influence on travel intention. In terms of implications, our findings 

would suggest that the stakeholders related to the tourism sectors should enhance creating a concretely 

positive destination image for Phatthalung Province, with special focus on promoting tourists’ perception 

related to COVID-19 epidemic management in Phatthalung Province 

Keywords: Tourist Attraction Image  Travel Intentions  Phatthalung Province  Covid-19 
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 R2 B Std. Error Beta P-Value
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ปจจัยท่ีสงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 

ศศิรินทร แทนทอง1*, ณัฏฐมน เผาพันธุ1 
1สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพ 
2สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพ 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email sasirintr.th@spu.ac.th

บทคดัยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาด 
โควิด-19 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสาร ในชวงโรคระบาดโควิด-19 
โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 โดย
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเทากับ 246 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานใชสถิติ T-test, F-test และทดสอบความแตกตางรายคู Least significant difference (LSD)  

ผลการวิจัย พบวา ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 สวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 51.6 มีอายุอยูระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 49.มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 59.3 มีระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา 6 หรือ ปวส. คิดเปนรอยละ 15.9 มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 45.9 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.2 ภาพรวมของปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาด
โควิด-19 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ดาน
ผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.46 รองลงมาคือ ดานพนักงาน คาเฉลี่ย 4.45 ดานชองทางจัดจําหนาย คาเฉลี่ย 4.39 ดานราคา คาเฉลี่ย 
4.38 ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ คาเฉลี่ย 4.38 ดานกระบวนการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.36 และดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 
4.14 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงโรคระบาด 
โควิด-19 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ของผู โดยสารที่ใชบริการ
ของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 แตกตางกัน สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย
แตกตางกัน 

คําสําคัญ: ภาพลักษณ สายการบินไทยแอรเอเชีย โรคระบาดโควิด-19 
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Factors affecting the image of Thai AirAsia during the Coronavirus Pandemic 

Sasirintr Thaentong1*, Nattamon Phaophan1

1Airline Business, College of Tourism and Hospitality, Sripatum University 
2 Airline Business, College of Tourism and Hospitality, Sripatum University 

*corresponding author: email Sasirintr.th@spu.ac.

Abstract 

The objective of the study were: 1) to study the personal factors of Thai AirAsia passengers during the 

Coronavirus Pandemic, 2) to study the factors affecting the image of Thai AirAsia during the Coronavirus 

Pandemic, and 3) to compare the factors affecting the image of Thai AirAsia according to the personal factors 

of Thai AirAsia passengers during the Coronavirus Pandemic. A sample was selected from passengers who have 

used the service of Thai AirAsia during the Coronavirus Pandemic. The researcher had determined a sample 

group of 246 people. The sample of this research was drawn from the accident sampling. The research 

instrument was a questionnaire and the data was analyzed by using frequency, percentage, mean, S.D., t-test, 

f-test and LSD  

The results were shown that the most representative group is female (51.6%), aged between 20 – 30 

years old (49.0%), single status (59.3), educational level is grade 12 (15.9%), working as student (45.9%) and 

monthly average income is 10,000 – 20,000 Baht (51.2%). Overall’s factors affecting of the image of Thai AirAsia 

during the Coronavirus Pandemic was ranked at high level, its average is 4.36. To consider each aspect, the 

representative group highly agreed with the factor of products, its average is 4.46, the factor of Staff, its average 

is 4.45, the factor of place, its average 4.39, the factor of environment, its average is 4.38, the factor of service, 

its average is 4.36 and the factor of promotion, its average is 4.14 relatively. The hypothesis testing was shown 

that the different personal factors; 1) sex, 2) age, 3) marital status, 4) educational level, 5) occupation, and 6) 

income have different effect on the factors affecting the image of Thai AirAsia. 

Keywords: Image, Thai Air Asia, Coronavirus Pandemic 

1. บทนํา
ทามกลางสถานการณความผันผวนของโลกท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสถานการณการระบาดของโควิด-19 

ต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และไดแพรระบาดไปรอบโลกอยางรวดเร็ว เหตุการณการระบาดครั้งน้ี
ไดสงผลกระทบตอภาคธุรกิจทุกประเภทโดยตรง โดยเฉพาะธุรกิจการบิน ซึ่งมีความออนไหวตอปจจัยในดานตาง ๆ มากกวาธุรกิจ
ประเภทอ่ืน ๆ ดังน้ันสายการบินท่ัวโลกไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะตองหยุดบินรับสงผูโดยสาร รวมถึงประเทศไทยที่ประสบ
ปญหาจากสถานการณดังกลาวเชนกัน แตสถานการณในประเทศไทยปจจุบัน ไดมีการเปดทําการบินรับสงผูโดยสารภายในประเทศ 
โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เชน สายการบินไทยแอรเอเชียไดกลับมาใหบริการเสนทางภายในประเทศอีกครั้ง ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม 2563 โดยไดกําหนดมาตรการเขมงวดตามมาตรฐานชองกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย (กพท.) เพ่ือปองกันและลดโอกาสแพรระบาดของโรคระบาดโควิด-19 (TheBangkokinsight, 2563) สายการบินไทย
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แอรเอเชียใหความสําคัญสูงสุดในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูโดยสารทุกทาน ซึ่งถือเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบที่สําคัญของอยางย่ิง เพ่ือใหสอดคลองกับปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินกิจการตอไป
ไดในธุรกจิการบินของโลกในปจจุบัน  

สายการบินไทยแอรเอเชียไดรับผลกระทบจากโควิด-19 จนเกิดภาวะขาดทุนมากถึง 3,171.2 ลานบาท ในครึ่งป พ.ศ. 
2563 จากเดิมที่ทํากําไรไดมากถึง 324.8 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกัน (Marketeeronline, 2563) เน่ืองจากสายการบินไทยแอร
เอเชีย เปนพอรตรายไดหลักของบริษัท ดังน้ันเม่ือไดกลับมาบินอีกครั้ง สายการบินภายในประเทศอยางสายการบินไทยแอรเอเชีย 
จึงมีการจัดโปรโมชั่นเพ่ือแขงขัน เพ่ือชวงชิงสวนแบงทางการตลาด จากสถานการณการแขงขันที่สูงข้ึนในปจจุบัน สายการบิน
จําเปนตองมีแนวทางและกลยุทธในการแขงขัน ซึ่งกลยุทธหน่ึงที่ธุรกิจตาง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจการบินเลือกนํามาใช คือ ภาพลักษณ
ในการบริหารธุรกิจสมัยใหม เน่ืองจากชวยสนับสนุนใหองคกรดําเนินธุรกิจไปไดอยางกาวหนาและมั่นคง โดยเม่ือผลิตภัณฑ หรือ 
การบริการ สรางภาพลักษณที่ดีก็สามารถชวยใหผูบริโภคตองการซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการน้ัน สงผลใหยอดจําหนายเพ่ิมข้ึนอีก ทั้ง
ยังกอใหเกิดความเชื่อถือ ความไววางใจ ความชื่นชม และศรัทธา จึงมีผลตอความจงรักภักดีในตราของสินคาทําใหธุรกิจอยูในตลาด
ไดอยางย่ังยืน และมีสวนครองตลาดท่ีสูงข้ึนดวย (Marketeeronline, 2563)  

จากเหตุที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความต้ังใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอร
เอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 เพ่ือนํามาวิเคราะหและใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสายการบิน
ไทยแอเชียใหตรงตามความตองการของผูโดยสารในชวงโรคระบาดโควิด-19  อีกทั้งนําผลการวิจัยนํามาวิเคราะหเพ่ือใหเปน
ขอเสนอแนะ นํามาวางแผนสรางความเชื่อมั่นและสรางภาพลักษณที่ดีและแตกตางใหกับสายการบินไทยแอรเอเชียตอไป 

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
(1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารสายการบินไทยแอรเอเชีย 

(2) เพ่ือศึกษาปจจัยทีสงผลตอภาพลักษณของสายการบนิไทยแอรเอเชีย 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชีย จําแนก ตามปจจัยสวนบุคคลของ
ผูโดยสาร 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ
3.1 แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
แนวคิดภาพลักษณ 
ภูมิพัฒน ธารายศ (2555) ไดกลาววา ภาพลักษณเปนการรวมความคิด ความเชื่อ และความประทับใจที่บุคคลน้ันมีตอสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง ซึ่งทัศนคติรวมถึงการกระทําใดที่คนเรามีตอสิ่ง น้ันจะมีความสัมพันธกันกับภาพลักษณของสิ่งน้ันเสมอ เชนเดียวกับ 

รัตนาวดี ศิริทองถาวร (2548) กลาววา ภาพลักษณหมายถึง สิ่งที่เปนภาพเกิดข้ึนใน จินตนาการของเราอาจจะเปนภาพที่เกิดข้ึนตอ
บุคคล องคกร สถาบัน หรือเปน ภาพท่ีเราสรางข้ึนเอง 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของการบริการ 
Philip Kotler (2012) ไดใหแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการไววาเปนแนวคิดที่เก่ียวของกับธุรกิจท่ี

ใหบริการ ซึ่งเปนธุรกิจท่ีแตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง
หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ ได คือ สิ่งที่ผูขายตองมอบ ใหแกลูกคาและลูกคาจะ
ไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ  2) ดานราคา คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 
(Value) ของ บริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกบบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ 4) 

ดานการสงเสริม เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ 5) ดานบุคคล ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน 6) ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ เปน
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แสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอใหกบลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม 7) ดานกระบวนการ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กบระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูใชบริการ 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
อดิเทพ กําแพงเสร (2563) ไดศึกษาปจจัยความสําเร็จตอการใหบริการสายการบินไทยแอรเชีย ผลการวิจัยพบวา 

ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย มีความพึงพอใจตอสายการบินไทยแอรเอเชียอยูในระดับที่เห็นดวย โดยมีแบงออกเปนปจจัย
ดานความพึงพอใจในดานภาพลักษณอยูในระดับเห็นดวย ปจจัยความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับเห็น ดวย 
ปจจัยความพึงพอใจดานความภักดีอยูในระดับเห็นดวย ในสวนของความสัมพันธในดาน ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูโดยสาร
ที่ใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย สงผลตอความสําเร็จของสายการบินไทยแอรเอเชีย มีทั้งสัมพันธและไมสัมพันธกัน ตอ
ความสําเร็จของสายการบินไทยแอรเอเชีย  

3.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. สมมติฐานของงานวิจัย
ผูโดยสารที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันจะสงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินแอรเอเชียในชวงโรคระบาด 

โควิด-19 แตกตางกัน 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19   
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19  จํานวน 246 

คน ท้ังน้ีเน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี ไมทราบจํานวนท่ีแนนอนของผูโดยสารท่ีใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย ผูวิจัยจึงใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของ W.G.Cocharn (อภินันท จันตะนี.2550 : 82) ซึ่งเปนการ
คํานวณหาขนาดตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  
246 คน 

   ปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสาร
ในชวงโรคระบาดโควิด-19 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

- รายได 

ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจ
สายการบินไทยแอรเอเชีย 

- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางจัดจําหนาย 

- ดานสงเสริมทางการตลาด 

- ดานพนักงาน 

- ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ 

- ดานกระบวนการใหบริการ 
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4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงโรคระบาดโควิด-19  

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะ การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะคําตอบแบบตรวจสอบรายการ 
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย โดยสรางคิดตามแนวคิดทฤษฎีสวน

ประสมการตลาด 7 อยางประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริม 5) 
ดานพนักงาน 6) ดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ และ7) ดานกระบวนการใหบริการ ลักษณะคําตอบแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scales) มี 5 ระดับ 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองทุกข้ันตอน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1) ศึกษาขอมูลจากหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซตตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลไปสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย

และสรางแบบสอบถามเพ่ือที่จะนําไปสํารวจกับกลุมเปาหมาย 
2) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง (Validity) และการ

หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือท่ี 0.86 
2) ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามแบบออนไลนเพ่ือสํารวจกลุมตัวอยางทื่ เปนผูโดยสารที่ใชบริการของสายการบินไทยแอร

เอเชีย เมื่อพบวาครบจํานวน 246 ชุด นําแบบสอบถามมาตรวจดูความเรียบรอยและความสมบูรณในแตละขอคําถาม ซึ่งไดจํานวน
ทั้งหมด 246 ชุด จากน้ันนําขอมูลไปวิเคราะหตามวิธีทางสถิติตอไป 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
1) สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานผูโดยสารท่ีมีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีปจจัยที่สงผล

ตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินแตกตางกัน ดวยสถิติ T-test การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสาร กับปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินแอรเอเชีย ดวยสถิติ F-test และ
เปรียบเทียบความแตกตางรายคู ดวยสถิติ LSD  

5. ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
1) จากการสํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 246 คน ผลการวิจัย พบวา ผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในชวง

โรคระบาดโควิด-19 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51.6 มีอายุอยูระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 49.2 สถานภาพโสด คิดเปน
รอยละ 59.3 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 6 หรือ ปวช. คิดเปนรอยละ 15.9 มีอาชีพนักเรียนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 45.9 และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 51.2  

2) ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 พบวา ภาพรวมของปจจัย
ที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงโรคระบาดโควิด-19 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.46 แสดงขอมูลดัง
ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของธุรกิจ
สายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของธุรกิจสายการ

บินไทยแอรเอเชีย 
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานสงเสริมการตลาด 
ดานพนักงาน 
ดานสิ่งแวดลอมทางการภาพ 
ดานกระบวนการใหบริการ 

4.46 
4.38 
4.39 
4.14 
4.45 
4.38 
4.36 

0.588 
0.716 
0.802 
0.686 
0.668 
0.726 
0.724 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.36 0.701 มาก 

3) การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงโรคระบาด 

โควิด-19 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของธุรกิจไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 โดยรวมไมแตกตางกัน โดยมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการทดสอบเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงโรคระบาด 
โควิด-19  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียที่มี เพศ สถานภาพ รายได แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของธุรกิจไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 โดยรวมแตกตางกัน โดยมี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19  พบวา ผูโดยสาร

ที่ใชบริการของสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19  มึความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ธนานุช วชิรานันท (2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสายการบินตนทุนตํ่า
เสนทางระหวางประเทศของผูโดยสารชาวไทย ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการที่มีปจจัยดานประชากรศาสตรแตกตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการแตกตางกัน ยกเวน เพศ อายุที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการไมแตกตางกัน ผูใชบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการสายการบินแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ เลือกใชบริการแตกตางกัน  

ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 ในดานของธุรกิจสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย มีความคิดเห็นจากผูโดยสารที่เคยมาใชบริการอยูในระดับมากทุกดาน ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งสงผลดี
ตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤติกา ชินรัตน (2559) ไดศึกษาถึงปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย (Bangkok Airways) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสายการบินบางกอกแอรเวย (Bangkok Airways) โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจจาก
มากไปนอย ไดแก ปจจัยดานกระบวนการ ความสะอาดภายในเครื่องบิน ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการตลาด และราคาท่ี
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เหมาะสมกับการบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และความพรอมของชองทางในการซื้ อบัตรโดยสาร ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวนปจจัยที่ไมสงผลตอการตัดสินใจไดแก ปจจัยดานเสนทาง
การบิน ราคาท่ีเหมาะสมกับเสนทาง และลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานหองรับรองและการบริการเท่ียวบิน 

ปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชียในชวงโรคระบาดโควิด-19 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ของผูโดยสาร ผูโดยสารท่ีมีเพศตางกันมีปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการไมแตกตางกัน ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
แตกตางกัน ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการไม
แตกตางกัน ผูโดยสารท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไมแตกตางกั น 
ผูโดยสารท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ  ไม
แตกตางกัน ผูโดยสารที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการไมแตกตาง
กัน และผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของสายการบินไทยแอรเอเชียดานพนักงานแตกตางกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อดิเทพ กําแพงเสร (2563) เรื่องปจจัยความสําเร็จตอการใหบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย พบวา 
ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย มีความพึงพอใจตอสายการบินไทยแอรเอเชียอยูในระดับที่เห็นดวย โดยมีแบงออกเปนปจจัย
ดานความพึงพอใจในดานภาพลักษณอยูในระดับเห็นดวย ปจจัยความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับเห็นดวย 
ปจจัยความ พึงพอใจดานความภักดีอยูในระดับเห็นดวย ในสวนของความสัมพันธในดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูโดยสาร
ที่ใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย สงผลตอความสําเร็จของสายการบินไทยแอรเอเชีย มีทั้งสัมพันธและไมสัมพันธกันตอ
ความสําเร็จของสายการบินไทยแอรเอเชีย ผลการวิจัยสามารถสรุปปญหาท่ีสําคัญที่พบ คือ สายการบินไทยแอรเอเชียเปนสายการ
บินตนทุนตํ่าท่ีใหบริการผูโดยสารโดยมีราคาของคาตัวโดยสารท่ีเหมาะสมกับผูโดยสาร ที่ตองการแคสิ่งอํานวย สะดวกข้ันพ้ืนฐานใน
การเดินทาง ในสวนปญหาสําคัญที่พบ คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาคา โดยสาร ของสายการบินและการประชาสัมพันธที่งายตอ
การเขาใจของผูโดยสาร ซึ่งสายการบินน้ันจําเปนที่จะตองต้ังราคาใหมีความเหมาะสมและการประชาสัมพันธที่สามารถใหผูโดยสาร
ทุกกลุม เขาใจไดอยางถูกตอง 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
(1) ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอภาพลักษณของธุรกิจสายการบินไทยแอรเอเชีย ในชวงโรค

ระบาดโควิด-19 ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนา เพ่ือสรางความเชื่อมั่นใหแกผูโดยสาร
ในชวงโรคระบาดโควิด-19 ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑของธุรกิจสายการบินไทยแอร
เอเชีย เพ่ือภาพลักษณของสายการบินที่ดีย่ิงข้ึนๆตอไป  
 (2) จากการวิจัยในครั้งน้ีเปนแนวทางในการปรับปรุงในปจจัยดานตาง  ๆ ที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจสายการบินตางๆ 
ในชวงสถานการณโรคระบาดโควิด-19 น้ี และสายการบินอื่น ๆ สามารถใชขอมูลในการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูโดยสารที่ใช
บริการ ไปวิเคราะหและนําไปสรางแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือแกไขและรับมือสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ที่จะ
สงผลกระทบตอภาพลักษณของสายการบินตอไป 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
(1) ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการของสายการบินตนทุนตํ่าในชวงโรคระบาดโควิด-19 โดยอาจมีการ

เจาะลึกลงไปในแตละพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมี เสนทางบินลง เพ่ือใหทราบความตองการของผูโดยสารแตละโซนชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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(2) เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการสายการบินตนทุนตํ่าในชวงโรคระบาดโควิด-19 อาจมีการ
สัมภาษณขอมูล เชิงลึก ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุมผูตอบแบบสอบถาม และอาจสอบถามถึงเสนทางบินที่จําเปนตอง
เดินทางในชวงโรคระบาดโควิด-19 เพ่ือใหเปนประโยชนในการนําขอมูลไปปรับหรือขยายเสนทางการบิน เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความ
เฉพาะเจาะจง และมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน และทําใหทราบความ ตองการของผูโดยสารมากท่ีสุด 

8. กิจกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูโดยสารท่ีใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย ท่ีอนุเคราะหและใหความรวมมือในการตอบคําถาม

ใหแกผูวิจัยตามความเปนจริง และทําใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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Impacts of the COVID 19 epidemic That affect the quality of life of 

flight attendants 

Patchareeya Vipaseranee1*  Lackana Santinarong1 

Airline Business  College of Tourism and Hospitality Sripatum University  

E-mail : patchareeya.vi@spu.ac.th 

Abstract 

The purposes of this institutional research report were to study 1) Personal factors of flight 

attendants 2) Factors affecting the quality of life of flight attendants, and 3) To compare factors affecting 

the quality of life of flight attendants. Classified by personal factors of flight attendants 375 people. The 

tools used in this research were the statistical data analysis questionnaire, frequency, Mean, standard 

deviation (SD) , T-Test, F-Test and LSD. By setting the level of statistical significance at .05 

The results of the research found that 1) Most of the personal factors of flight attendants were 

female, aged 21-30 years, having a bachelor's degree. Have an average monthly income of 10,001 - 20,000 

baht and have less than 1 year of work experience. 

2.) Factors affecting the quality of life of flight attendants In terms of compensation that are fair and 

sufficient, The condition of the workplace is safe, not harmful to health. The Relationships, The Progress, 

and Freedom at work were overall at high average. 3.) Flight attendants who have different personal 

factors affect the quality of life. Of flight attendants, fair and adequate compensation for working 

conditions Safe and harmless to health, social relations, progress and freedom at work. The difference 

was statistically significant at .05. 

Keywords : impact, COVID 19 epidemic, quality of life,  Flight attendant 
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แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเท่ียว 

และกีฬา ณ บานพุน้ํารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี        

พัดยศ เพชรวงษ 
1สาขาวิชาการทองเท่ียว คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email: patyos.p@rmutp.ac.th

บทคดัยอ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเท่ียวและการกีฬาแกชุมชน
บานนํ้าพุรอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแกชุมชนบานนํ้าพุรอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแกชุมชนบานนํ้าพุ
รอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ 
(Key Informants) ไดแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหนองยางกลัดใต 1 คน ผูใหญบาน 1 คน ประชาชนในชุมชนบานพุนํ้า
รอน จํานวน 10 คน นักทองเท่ียวท่ีมาทองเที่ยวชุมชนบานพุนํ้ารอน จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน  โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
เชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาแกชุมชนบานนํ้าพุรอน พบวาแบงออกเปน 2 ประเด็นหลักไดแก 
มาตรฐานหลักของแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ และศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ 

คําสําคัญ: การพัฒนาแหลงทองเท่ียว, การทองเท่ียงเชิงสุขภาพ, มาตรฐานการทองเท่ียว
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Guidelines for The development of tourist sites in accordance with Ministry of 

Tourism and Sports standards at a hot spring village Ban Phu Nam Ron Nong Ya 

Plong District Phetchaburi Province 

Patyos  Phetwong 

1 Tourism Faculty of Arts Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok  
*corresponding author: email: patyos.p@rmutp.ac.th

Abstract 

The purposes of this study were 1) to study the factors influencing the development of health tourism 
sites according to the Ministry of Tourism and Sports standards for the Hot Springs community Nong Ya Plong 
District Phetchaburi Province, 2)  to set guidelines for the development of health tourism sites in accordance 
with the Ministry of Tourism and Sports standards for the hot spring village Nong Ya Plong District Phetchaburi 
Province.  The instruments used of the study was in- depth interviews with 24 key informants who were. 
The research findings were as follows: Factors influencing development and guidelines for the development of 
health tourism sites according to the Ministry of Tourism and Sports standards for the Hot Springs community 
It was found to be divided into 2 main issues:  The main standards of health tourism sites Natural hot spring 
type And the potential to be a health tourism attraction Natural hot spring type. 

Keywords: Tourism Development, Health Tourism, Thai Tourism Standards 
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1. บทนํา
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ และเปนอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมเติบโต

ไดอยางตอเน่ืองทามกลางสถานการณความไมแนนอนทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายประการ ในแงศักยภาพของตลาด  
การทองเที่ยวของประเทศไทยประสบความสําเร็จเปนอยางดี อีกทั้งยังมีภาพลักษณที่ดีในสายตานักทองเที่ยวตางชาติ แมจะยังมี
ศักยภาพที่รอการพัฒนาอยูในหลายๆ ดานก็ตาม ในแงของพฤติกรรมนักทองเที่ยวถือวามีการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมท่ีเปนไปใน
ทางบวก และการทองเท่ียวยังเติบโตข้ึนมากถึงรอยละ 187 ซึ่งถือเปนอัตราท่ีสูงกวาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม นอกจากน้ี หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ภายในประเทศแลว จะย่ิงเห็นความสําคัญดังกลาวมากข้ึน ในชวงเวลา
เดียวกันอุตสาหกรรมการเงินของประเทศเติบโตเพียงรอยละ 48 เทาน้ัน โดยรายงานฉบับเดียวกันของ WTTC ชี้วาในชวง 10 ป
ขางหนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยนาจะมีการเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 6.5 ตอป ซึ่งถือวาเปนอัตราท่ีสูงกวา
การคาดการณการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศอยางมาก (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2560)  

จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดหน่ึงท่ีหลากหลายดวยแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่
สอดคลองกับรูปแบบการทองเที่ยวท่ีเปลี่ยนแปลงไปของนักทองเที่ยว และความนิยมที่เพ่ิมมากข้ึนในการทองเที่ยวประเภทน้ี 
หน่ึงในแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพที่เปนความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่และเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเพชรบุรีคือ 
แหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนหนองหญาปลอง ซึ่งต้ังอยูในพ้ืนที่บานพุนํ้ารอน หมูที่ 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดเพชรบุรี เปนบอนํ้าพุรอนที่ผุดข้ึนมาจากใตดินบริเวณกลางปา ปจจุบันไดรับการพัฒนาดูแลโดยชุมชนที่รวมตัวกันจัดต้ังเปน
คณะกรรมการบริหารจัดการข้ึน แตยังไมเปนท่ีรูจักและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวมากนัก อีกทั้งสถานที่อํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ยังไมตรงตามมาตรฐานและศักยภาพในการใหบริการ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาโดยยึดกรอบและแนวคิดพ้ืนฐานจากกรอบ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติของกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา (2557) ซึ่งบอนํ้าพุรอนนับเปนแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ ยวเชิงสุขภาพที่
นาสนใจ และจัดอยูในกลุมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนการเดินทางทองเที่ยวโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ หรือ
บําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ นอกจากน้ียังเปนการศึกษาถึงมาตรฐานและศักยภาพในการใหบริการ เพ่ือนํา
ขอมูลมาพัฒนาและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติตามกระแสการ
เอาใจใสดูแลดานสุขภาพกันมากข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยตางๆ และสรางความหลากหลายของกิจกรรมการทองเท่ียวของ
จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจใหแกชุมชนในทองถ่ิน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ชุมชน

บานพุนํ้ารอน ตําบลอําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
2. เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ชุมชน

บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

3. วิธีการดําเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย 

ประชากร คือ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ ผูใหญบาน ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนบานพุนํ้า
รอน หมู 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 2,085 คน (ศูนยขอมูลประเทศไทย, ออนไลน)
นักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวชุมชนบานนํ้าพุรอนในชวงระยะเวลาท่ีลงพ้ืนที่ 
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 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) กับประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานพุนํ้ารอน หมู 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดเพชรบุรี ไดแก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ ผูใหญบาน จํานวน 2 คน ประชาชนในชุมชนบานพุนํ้า
รอน จํานวน 10 คน นักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวชุมชนบานพุนํ้ารอน จํานวน 12 คน โดยใชวิธีการคัดเลือกเปนนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ
มากกวา 18 ป เปนชาย 6 คน หญิง 6 คน รวมท้ังสิ้น 24 คน 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ ถึงปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ชุมชนบานพุนํ้ารอน หมู 5 ตําบล
ยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา บานพุนํ้ารอน หมู 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี โดยใชการ
สัมภาษณภายใตเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ (ศันสนีย วุฒยาภาธีรกุล, 2552)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีชุมชนบานพุนํ้ารอน หมู 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี ใชเครื่องมอื
เชิงคุณภาพคือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ตัวแทนจากสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ 1 คน ผูใหญบาน 1 คน ประชาชนในชุมชนบานพุนํ้ารอน จํานวน 10 คน นักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวชุมชน
บานพุนํ้ารอน จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน สัมภาษณถึงปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตาม
มาตรฐานกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

2. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ชุมชนบานพุนํ้ารอน หมู 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และ
นําเสนอตอผูเก่ียวของตอไป 

4. ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกกับผูที่เก่ียวของ ไดผลการวิจัยดังน้ี 
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ชุมชน

บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
1. ดานมาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ  บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญา

ปลอง จังหวัดเพชรบุรีน้ัน 
 1.1 คุณภาพนํ้าเหมาะสมในการใหบริการ นํ้าพุรอนธรรมชาติที่นํามาใหบริการแกนักทองเท่ียว ทั้งเพ่ือการแชตัว หรือ
เพ่ือการแชเทาน้ัน มีอุณหภูมิความรอนอยูที่ 47 - 53 องศาเซลเซียส มีกระบวนการกรองเบื้องตน เพ่ือนําสิ่งปะปน เชน ใบไม กิ่งไม
ที่ปนมากับนํ้าออกกอนนําไปใหบริการแกนักทองเท่ียว ทั้งน้ี วัสดุที่ใชในทอสงนํ้าเหมาะสมกับอุณหภูมิของนํ้า ไมทําปฏิกิริยากับสาร
แรธรมชาติ นํ้าพุรอนที่ใหบริการโดยการแชแลว ไมนํากลับมาใหบริการ 
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ภาพที ่1 สัมภาษณประชาชนในชุมชนบานพุนํ้ารอน หมู 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา: พัดยศ เพชรวงษ (2563) 

1.2 หองแชนํ้าพุรอน บอแชนํ้าพุรอน สําหรับหองแชนํ้าพุรอนทางผูเกี่ยวของ จัดใหมีหลายหอง ทั้งที่เปนหองสวนตัว
สําหรับแชคนเดียว และหองสําหรับแชเปนกลุมเพ่ือน โดยจัดเปนสัดสวน มีการดูแลรักษาความสะอาด มีปายในการใหความรู
เก่ียวกับประโยชนของการแชนํ้าพุรอนธรรมชาติ เขาใจงาย เปนภาษาไทย แตยังไมมีปายบอกอุณหภูมิบริเวณที่ใหบริการนํ้าพุรอน 
มีการกําหนดระยะเวลาในการแช มีการจัดการระบบการถายเทอากาศดี ไมทําใหนักทองเที่ยวรูสึกอบอาว ไมมีกลิ่นเหม็น มีแสง
สวางเพียงพอ ยังไมมีการจัดหองแชนํ้าสําหรับรองรับผูพิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ หรือติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ราวจับ 
หรือกริ่งสัญญาณ แตมีนํ้าเย็นและนํ้ารอน เพ่ือสลับหรือผสมกับการแชไวบริการนักทองเท่ียว มีเจาหนาท่ีคอยใหบริการนักทองเท่ียว
บริเวณหนาหองแชนํ้า มีการลางทําความสะอาดบอแชอยูเสมอ ในสวนของบอแชนํ้าพุรอนที่จัดเปนที่น่ังพักสําหรับแชขาน้ัน มีการ
ดูแลรักษาความสะอาด แตยังไมมีปายหรือสื่อที่ใหขอมูลถถึงประโยชนของการแชนํ้าพุรอน รวมทั้งไมมีการปายแจงเตือนสําหรับผูที่
มีโรคประจําตัว ปายท่ีบอกอุณหภูมิบริเวณแหลงนํ้าพุรอน ทั้งน้ีบริเวณพ้ืนที่สวนน้ันเปนพ้ืนที่โลง มีอากาศถายเทที่ดี ไมมีกลิ่นเหม็น 
แตยังขาดอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยเพ่ือนักทองเที่ยวทุกเภททุกวัย เชน ราวจับที่ชวยในการลุกข้ึนหรือน่ังลง 
ระบบนํ้ามีการไหลผานตลอด 
 1.3 หองอาบนํ้า หองสุขาและหองเปลี่ยนเสื้อผา จัดใหมีหองอาบนํ้า หองสุขา มีเพียงพอตอนักทองเที่ยว มีการแยก
สัดสวนชายหญิง มีสัญลักษณบงบอกชัดเจน หองอาบนํ้า และหองสุขามีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาด จัดใหมีระบบถายเทดีไมมี
กลิ่นเหม็น และมีแสงสวางที่เพียงพอ ยังไมไมมีหองนํ้าสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ และไมมีหองเปลี่ยนเสื้อผา 
แตนักทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนเส้ือผาไดในหองอาบนํ้า  
 1.4 การจัดการดานความปลอดภัย การดูแลดานการปองกันดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวยังไมครบถวน ยังขาด
บุคลากรในการทําหนาท่ีสวนน้ี ทั้งในสวนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณทั้งในและนอกพ้ืนที่ใหบริการนํ้าพุรอน หรือ
บุคลากรที่มีความรูในการปฐมพยาบาล มีเพียงเจาหนาที่หนาหองบริการอาบนํ้ารอน และจุดแชเทาจุดละ 1 คนที่คอยแนะนํา
นักทองเท่ียว ยังขาดเจาหนาท่ีพยาบาล และอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา 
 1.5 การจัดการดานสิ่งแวดลอม จัดใหมีถังขยะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวหลายจุด โดยถังขยะทําจากไมไผ
สานกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ มีการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลโดยไมรบกวนกิจกรรมการทองเที่ยว มีการกําจัดนํ้าเสียที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล  

2. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ
2.1 แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติมีจุดดึงดูดดานการทองเท่ียว นํ้าพุรอนธรรมชาติมีนํ้าตลอดทั้งป มีการจัดการตอทอสําหรับ

ไวรองรับการใชบริการของนักทองเท่ียวท่ีตองการแชตัว และนํ้าพุรอนธรรมชาติแหงน้ียังตอไปใชในหมูบานอีกดวย อุณหภูมินํ้า  
47-53 องศาเซลเซียส นักทองเที่ยวสามารถแชตัวแชเทาได ไมมีกลิ่นกํามะถัน ขนาดของบอกําเนิดนํ้าแรมีขนาดใหญ สภาพความ
สมบูรณของธรรมชาติโยรอบยังคงสภาพเดิมและยังคงความสวยงามแบบเดิม และเปนสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวมาแชตัวหรือแชเทา
เพ่ือผอนคลายและเพ่ือรักษาโรคอยางตอเน่ือง 
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2.2 ศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียว การเขาถึงแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ การเดินทางจากถนนเสนใหญสามารถ
เดินทางไดดวยรถสวนตัว แตยังไมมีรถโดยสารสาธารณะ เสนทางเปนถนนลาดยางบางสลับกันไป ขนาดพ้ืนที่บริเวณแหลงนํ้าพุรอน
ธรรมชาติสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดแตไมมากจนเกินไป มีการเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่บริเวณใกลนํ้าพุรอน แตนํ้าพุรอนก็ยังมี
ความเปนธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ สามารถเที่ยวชมและแชนํ้ารอน     
มีกิจกรรมการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือรักษาตามอาการ มีรานขายสินคาในชุมชน 
 2.3 การจัดการดานการใชประโยชนของพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ในสวนของการดัดแปลงบริเวณนํ้าพุรอนยังคง
สภาพธรรมชาติเดิม สิ่งกอสรางที่สรางข้ึนกลมกลืนกับสภาพแวดลอมมีการใชประโยชนจากนํ้าพุรอนแตนํ้าพุรอนก็ยังคงสภาพ
ธรรมชาติ มีการแบงพ้ืนท่ีในการใชประโยชนอยางชัดเจน เพ่ือสรางความสะดวกในการใชบริการของนักทองเที่ยว ในสวนของการ
จัดการดานขยะมีจุดท้ิงขยะหลายจุด เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีทางระบายนํ้ากอนลงสูสาธารณะ และ มี
แนวความคิดในการจัดการดานการใชประโยชนพ้ืนที่แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตอไป ทั้งน้ีมีการใหชาวบานท่ี
อาศัยในพ้ืนที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการทองเท่ียว 

2. กําหนดแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ชุมชน
บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

1. ดานมาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญา
ปลอง จังหวัดเพชรบุรีน้ัน 
 1.1 คุณภาพนํ้าเหมาะสมในการใหบริการ นํ้าพุรอนธรรมชาติที่นํามาใหบริการแกนักทองเท่ียว ทั้งเพ่ือการแชตัว หรือ
เพ่ือการแชเทาน้ัน ควรดูแลในเรื่องความสะอาดอยูเสมอ มีกระบวนการกรองเบื้องตน เพ่ือนําสิ่งปะปน เชน ใบไม กิ่งไม ท่ีปนมากับ
นํ้าออกกอนนําไปใหบริการแกนักทองเท่ียว นํ้าพุรอนที่ใหบริการโดยการแชแลว ไมนํากลับมาใหบริการ 
 1.2 หองแชนํ้าพุรอน บอแชนํ้าพุรอน สําหรับหองแชนํ้าพุรอนน้ัน ควรมีการจัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอยู
ตลอด พัฒนาใหมีปายในการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการแชนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ิมเติมเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวตางชาติ พัฒนาใหมีปายบอกอุณหภูมิบริเวณที่ใหบริการนํ้าพุรอน และตอไปในอนาคตควรมีหองแชนํ้าสําหรับรองรับผู
พิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ หรือติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ราวจับ หรือกริ่งสัญญาณ จัดใหมีเจาหนาที่คอยใหบริการ
นักทองเที่ยวบริเวณหนาหองแชนํ้า ในสวนของบอแชนํ้าพุรอนที่จัดเปนที่น่ังพักสําหรับแชขาน้ัน ควรจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาดอยูตลอดเวลา ตอไปในอนาคตควรพัฒนาใหมีปายหรือสื่อที่ใหขอมูลถถึงประโยชนของการแชนํ้าพุรอน รวมทั้งปายแจง
เตือนสําหรับผูที่มีโรคประจําตัว ปายท่ีบอกอุณหภูมิบริเวณแหลงนํ้าพุรอน ทั้งน้ีจะมีการดูแลในเรื่องการควบคุมไมใหมีกลิ่นเหม็น
รบกวนนักทองเท่ียว และจัดหาอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยเพ่ือนักทองเท่ียวทุกเภททุกวัย เชน ราวจับที่ชวยใน
การลุกข้ึนหรือน่ังลง  
 1.3 หองอาบนํ้า หองสุขาและหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบนํ้า หองสุขา ควรมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาด ไมใหมี
กลิ่นเหม็นรบกวนนักทองเท่ียว และจัดใหมีหองนํ้าสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ และหองเปลี่ยนเสื้อผาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียว 
 1.4 การจัดการดานความปลอดภัยควรดูแลดานการปองกันดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน จัดหาบุคลากร
ในการทําหนาท่ีสวนน้ี ทั้งในสวนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณทั้งในและนอกพ้ืนที่ใหบริการนํ้าพุรอน หรือบุคลากร
ที่มีความรูในการปฐมพยาบาล และจัดเตรียมหองพยาบาลท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา รวมทั้งอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
 1.5 การจัดการดานสิ่งแวดลอม จัดใหมีถังขยะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวหลายจุด มีการจัดเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูลโดยไมรบกวนกิจกรรมการทองเท่ียว มีการกําจัดนํ้าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล ควรมีถังขยะแยกชนิด ประเภทของขยะ 
เพ่ือความสะดวกตอผูดูแล และงายสําหรับผูใชงาน 

2. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ
2.1 แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติมีจุดดึงดูดดานการทองเท่ียวดูแล รักษา สภาพความสมบูรณของธรรมชาติโดยรอบใหยังคง

สภาพเดิมและยังคงความสวยงามแบบเดิม สรางความเปนเอกลักษณใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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2.2 ศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียว การเขาถึงแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ ควรพัฒนาใหสามารถเขาถึงไดดวยรถยนต
สวนตัว และรถโดยสารสาธารณะ ขนาดพ้ืนท่ีบริเวณแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดแตไมมากจนเกินไป 
การรับจํานวนนักทองเท่ียว ตองคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และจํานวนบุคลากร การเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่บริเวณใกลนํ้าพุรอน 
ตองไมเกิดทําลาย ใหนํ้าพุรอนยังมีความเปนธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ  
มีการเท่ียวชมและการแชนํ้ารอน และมีกิจกรรมการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือรักษาตามอาการ  มีรานขายสินคาชุมชน 
 2.3 การจัดการดานการใชประโยชนของพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ตอไปในอนาคตหากตองการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติม
จากเดิม สิ่งกอสรางที่สรางข้ึนจะตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใชประโยชนจากนํ้าพุรอนแตยังคงรักษาใหนํ้าพุรอนก็ยังคงสภาพ
ธรรมชาติ แบงพ้ืนท่ีในการใชประโยชนอยางชัดเจน เพ่ือสรางความสะดวกในการใชบริการของนักทองเท่ียว ในสวนของการจัดการ
ดานขยะ จัดใหมีจุดท้ิงขยะหลายจุด เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีทางระบายนํ้ากอนลงสูสาธารณะ และมี มีแผนการ
จัดการในดานการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนมากที่สุด โดยใหชาวบานที่อาศัยในพ้ืนที่ชุมชน
เขามามีสวนรวมในการทองเท่ียว ทั้งการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว  

5. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ชุมชนบานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 
1. ดานมาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญา

ปลอง จังหวัดเพชรบุรีน้ัน 
 1.1 คุณภาพนํ้าเหมาะสมในการใหบริการ นํ้าพุรอนธรรมชาติที่นํามาใหบริการแกนักทองเท่ียว ทั้งเพ่ือการแชตัว หรือ
เพ่ือการแชเทาน้ัน มีอุณหภูมิความรอนอยูที่ 47 - 53 องศาเซลเซียส นํ้ามีความใสสะอาดมาก เน่ืองจากมีกระบวนการกรอง
เบื้องตน เพ่ือนําสิ่งปะปน เชน ใบไม กิ่งไม ท่ีปนมากับนํ้าออกกอนนําไปใหบริการแกนักทองเที่ยว ทั้งน้ี วัสดุที่ใชในทอสงนํ้า
เหมาะสมกับอุณหภูมิของนํ้า ไมทําปฏิกิริยากับสารแรธรรมชาติ นํ้าพุรอนที่ใหบริการโดยการแชแลว ไมนํากลับมาใหบริการ 
 1.2 หองแชนํ้าพุรอน บอแชนํ้าพุรอน สําหรับหองแชนํ้าพุรอนมีหลายหอง ทั้งที่เปนหองสวนตัวสําหรับแชคนเดียว และ
หองสําหรับแชเปนกลุมเพ่ือน โดยจัดเปนสัดสวน มีการดูแลรักษาความสะอาด มีปายในการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการ  
แชนํ้าพุรอนธรรมชาติ เขาใจงาย เปนภาษาไทย แตยังไมมีปายบอกอุณหภูมิบริเวณที่ใหบริการนํ้าพุรอน มีการกําหนดระยะเวลาใน
การแช มีการจัดการระบบการถายเทอากาศดี ไมทําใหนักทองเที่ยวรูสึกอบอาว ไมมีกลิ่นเหม็น มีแสงสวางเพียงพอ ยังไมมีการจัด
หองแชนํ้าสําหรับรองรับผูพิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ หรือติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ราวจับ หรือกริ่ง สัญญาณ แตมีนํ้า
เย็นและนํ้ารอน เพ่ือสลับหรือผสมกับการแชไวบริการนักทองเท่ียว มีเจาหนาท่ีคอยใหบริการนักทองเที่ยวบริเวณหนาหองแชนํ้า มี
การลางทําความสะอาดบอแชอยูเสมอ ในสวนของบอแชนํ้าพุรอนที่จัดเปนที่น่ังพักสําหรับแชขาน้ัน มีการดูแลรักษาความสะอาด 
แตยังไมมีปายหรือสื่อที่ใหขอมูลถึงประโยชนของการแชนํ้าพุรอน รวมทั้งไมมีการปายแจงเตือนสําหรับผูที่มีโรคประจําตัว ปายที่
บอกอุณหภูมิบริเวณแหลงนํ้าพุรอน ทั้งน้ีบริเวณพ้ืนที่สวนน้ันเปนพ้ืนที่โลง มีอากาศถายเทที่ดี ไมมีกลิ่นเหม็น แตยังขาดอุปกรณเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยเพ่ือนักทองเที่ยวทุกเภททุกวัย เชน ราวจับที่ชวยในการลุกข้ึนหรือน่ังลง ระบบนํ้ามีการไหลผาน
ตลอด 
 1.3 หองอาบนํ้า หองสุขาและหองเปลี่ยนเสื้อผา มีหองอาบนํ้า หองสุขา มีเพียงพอตอนักทองเที่ยว มีการแยกสัดสวน
ชายหญิง มีสัญลักษณบงบอกชัดเจน หองอาบนํ้า และหองสุขามีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด จัดใหมีระบบถายเทดีไมมีกลิ่น
เหม็น และมีแสงสวางที่เพียงพอ แตยังไมไมมีหองนํ้าสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ และไมมีหองเปลี่ยนเสื้อผา แต
นักทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนเสื้อผาไดในหองอาบนํ้า 
 1.4 การจัดการดานความปลอดภัย การดูแลดานการปองกันดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวยังไมครบถวน ยังขาด
บุคลากรในการทําหนาท่ีสวนน้ี ทัง้ในสวนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณทั้งในและนอกพ้ืนที่ใหบริการนํ้าพุรอน หรือ
บุคลากรที่มีความรูในการปฐมพยาบาล มีเพียงเจาหนาที่หนาหองบริการอาบนํ้ารอน และจุดแชเทาจุดละ 1 คนที่คอยแนะนํา
นักทองเท่ียว ทั้งน้ียังขาดหองพยาบาลท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา และอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนบางสวน 
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 1.5 การจัดการดานสิ่งแวดลอม จัดใหมีถังขยะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวหลายจุด โดยถังขยะทําจากไมไผ
สานกลมกลืนกับสภาพพื้นที่มีการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลโดยไมรบกวนกิจกรรมการทองเที่ยว มีการกําจัดนํ้าเสียที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล  

2. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ
2.1 แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติมีจุดดึงดูดดานการทองเท่ียว นํ้าพุรอนธรรมชาติมีนํ้าตลอดทั้งป มีการจัดการตอทอสําหรับ

ไวรองรับการใชบริการของนักทองเท่ียวท่ีตองการแชตัว และนํ้าพุรอนธรรมชาติแหงน้ียังตอไปใชในหมูบานอีกดวย อุณหภูมินํ้า 
47-53 องศาเซลเซียส นักทองเท่ียวสามารถแชตัวแชเทาได ไมมีกลิ่นกํามะถัน ขนาดของบอกําเ นิดนํ้าแรมีขนาดใหญ สภาพความ
สมบูรณของธรรมชาติโดยรอบยังคงสภาพเดิมและยังคงความสวยงามแบบเดิม และเปนสถานที่ที่มีนักทองเท่ียวมาแชตัวหรือแชเทา
เพ่ือผอนคลายและเพ่ือรักษาโรคอยางตอเน่ือง 

2.2 ศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียว การเขาถึงแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ การเดินทางจากถนนเสนใหญสามารถ
เดินทางไดดวยรถสวนตัว แตยังไมมีรถโดยสารสาธารณะ เสนทางเปนถนนลาดยางบางสลับกันไป ขนาดพ้ืนที่บริเวณแหลงนํ้าพุรอน
ธรรมชาติสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดแตไมมากจนเกินไป มีการเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่บริเวณใกลนํ้าพุรอน แตนํ้าพุรอนก็ยังมี
ความเปนธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ สามารถเท่ียวชมและแชนํ้ารอน มี
กิจกรรมการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือรักษาตามอาการ มีรานขายสินคาในชุมชน   
 2.3 การจัดการดานการใชประโยชนของพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ในสวนของการดัดแปลงบริเวณนํ้าพุรอนยังคง
สภาพธรรมชาติเดิม สิ่งกอสรางที่สรางข้ึนกลมกลืนกับสภาพแวดลอม  มีการใชประโยชนจากนํ้าพุรอนแตนํ้าพุรอนก็ยังคงสภาพ
ธรรมชาติ มีการแบงพ้ืนท่ีในการใชประโยชนอยางชัดเจน เพ่ือสรางความสะดวกในการใชบริการของนักทองเที่ยว ในสวนของการ
จัดการดานขยะมีจุดท้ิงขยะหลายจุด เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีทางระบายนํ้ากอนลงสูสาธารณะ ชุมชนมี
แนวความคิดในการจัดการดานการใชประโยชนพ้ืนที่แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนตอไป ทั้งน้ีมีการใหชาวบานท่ี
อาศัยในพ้ืนที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในการทองเท่ียว

แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตามมาตรฐานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ชุมชนบานพุ  
นํ้ารอน อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  

1. ดานมาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ บานพุนํ้ารอน อําเภอหนองหญา
ปลอง จังหวัดเพชรบุรีน้ัน 
 1.1 คุณภาพนํ้าเหมาะสมในการใหบริการ นํ้าพุรอนธรรมชาติที่นํามาใหบริการแกนักทองเท่ียว ทั้งเพ่ือการแชตัว หรือ
เพ่ือการแชเทาน้ัน ควรดูแลในเรื่องความสะอาดอยูเสมอ มีกระบวนการกรองเบื้องตน เพ่ือนําสิ่งปะปน เชน ใบไม กิ่งไม ท่ีปนมากับ
นํ้าออกกอนนําไปใหบริการแกนักทองเท่ียว นํ้าพุรอนที่ใหบริการโดยการแชแลว ไมนํากลับมาใหบริการ 
 1.2 หองแชนํ้าพุรอน บอแชนํ้าพุรอน สําหรับหองแชนํ้าพุรอนน้ัน ควรมีการจัดเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดอยู
ตลอด พัฒนาใหมีปายในการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการแชนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ิมเติมเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับ
นักทองเท่ียวตางชาติ พัฒนาใหมีปายบอกอุณหภูมิบริเวณที่ใหบริการนํ้าพุรอน และตอไปในอนาคตควรมีหองแชนํ้าสําหรับรองรับผู
พิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ หรือติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ราวจับ หรือกริ่งสัญญาณ จัดใหมีเจาหนาที่คอยใหบริการ
นักทองเที่ยวบริเวณหนาหองแชนํ้า ในสวนของบอแชนํ้าพุรอนที่จัดเปนที่น่ังพักสําหรับแชขาน้ัน ควรจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษา
ความสะอาดอยูตลอดเวลา ตอไปในอนาคตควรพัฒนาใหมีปายหรือสื่อที่ใหขอมูลถถึงประโยชนของการแชนํ้าพุรอน รวมทั้งปายแจง
เตือนสําหรับผูที่มีโรคประจําตัว ปายท่ีบอกอุณหภูมิบริเวณแหลงนํ้าพุรอน ทั้งน้ีจะมีการดูแลในเรื่องการควบคุมไมใหมีกลิ่นเหม็น
รบกวนนักทองเท่ียว และจัดหาอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัยเพ่ือนักทองเท่ียวทุกเภททุกวัย เชน ราวจับที่ชวยใน
การลุกข้ึนหรือน่ังลง  
 1.3 หองอาบนํ้า หองสุขาและหองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาบนํ้า หองสุขา ควรมีเจาหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาด ไมใหมี
กลิ่นเหม็นรบกวนนักทองเท่ียว และจัดใหมีหองนํ้าสําหรับผูพิการหรือผูสูงอายุโดยเฉพาะ และหองเปลี่ยนเสื้อผาเพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกนักทองเท่ียว 
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 1.4 การจัดการดานความปลอดภัยควรดูแลดานการปองกันดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน จัดหาบุคลากร
ในการทําหนาท่ีสวนน้ี ทั้งในสวนของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณทั้งในและนอกพ้ืนที่ใหบริการนํ้าพุรอน หรือบุคลากร
ที่มีความรูในการปฐมพยาบาล และจัดเตรียมหองพยาบาลท่ีพรอมใชงานไดตลอดเวลา รวมทั้งอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
 1.5 การจัดการดานสิ่งแวดลอม จัดใหมีถังขยะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวหลายจุด มีการจัดเก็บขยะและ
สิ่งปฏิกูลโดยไมรบกวนกิจกรรมการทองเท่ียว มีการกําจัดนํ้าเสียที่ถูกหลักสุขาภิบาล ควรมีถังขยะแยกชนิด ประเภทของขยะ 
เพ่ือความสะดวกตอผูดูแล และงายสําหรับผูใชงาน 

2. ศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอนธรรมชาติ
2.1 แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติมีจุดดึงดูดดานการทองเท่ียวดูแล รักษา สภาพความสมบูรณของธรรมชาติโดยรอบใหยังคง

สภาพเดิมและยังคงความสวยงามแบบเดิม สรางความเปนเอกลักษณใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
2.2 ศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียว การเขาถึงแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติ ควรพัฒนาใหสามารถเขาถึงไดดวยรถยนต

สวนตัว และรถโดยสารสาธารณะ ขนาดพ้ืนท่ีบริเวณแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดแตไมมากจนเกินไป 
การรับจํานวนนักทองเท่ียว ตองคํานึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่และจํานวนบุคลากร การเขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่บริเวณใกลนํ้าพุรอน 
ตองไมเกิดทําลาย ใหนํ้าพุรอนยังมีความเปนธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวบริเวณแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ  
มีการเท่ียวชมและการแชนํ้ารอน และมีกิจกรรมการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือรักษาตามอาการ  มีรานขายสินคาชุมชน 
 2.3 การจัดการดานการใชประโยชนของพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ตอไปในอนาคตหากตองการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติม
จากเดิม สิ่งกอสรางที่สรางข้ึนจะตองกลมกลืนกับสภาพแวดลอมใชประโยชนจากนํ้าพุรอนแตยังคงรักษาใหนํ้าพุรอนก็ยังคงสภาพ
ธรรมชาติ แบงพ้ืนท่ีในการใชประโยชนอยางชัดเจน เพ่ือสรางความสะดวกในการใชบริการของนักทองเท่ียว ในสวนของการจัดการ
ดานขยะ จัดใหมีจุดท้ิงขยะหลายจุด เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว มีทางระบายนํ้ากอนลงสูสาธารณะ และมี มีแผนการ
จัดการในดานการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนมากที่สุด โดยใหชาวบานที่อาศัยในพ้ืนที่ชุมชน
เขามามีสวนรวมในการทองเท่ียว ทั้งการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผนหรือบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว สอดคลองกับ
งานวิจัยของวนารัตน กรอิสรานุกูล นวลวรรณ ทวยเจริญ และสุนันต อวมกระทุม (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวนํ้าพุรอนธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษานํ้าพุรอนพระรวง จังหวัด
กําแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา นํ้าพุรอนพระรวงมีศักยภาพและแนวโนมที่จะสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
นํ้าพุรอนที่ไดมาตรฐานสามารถรองรับกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติได ประเด็นปญหาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาไดแก 
1) ปรับปรุงการคมนาคมขนสงและการเขาถึงใหมีความสะดวกมากข้ึน ควรมีรถประจําทาง 2) พัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความเปน
ธรรมชาติมากข้ึน 3) ปรับปรุงความสะอาดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเชิงสุขภาพ 4) พัฒนามาตรฐานการบริการ สปา 
รานอาหาร ปายบอกทางและ 5) พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ การตอนรับและบริการตางๆ ผลการศึกษายังได
แสดงใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของมีความสําคัญตอการพัฒนาทองถ่ินและการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 
กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเอื้อประโยชนใหแกชุมชนอยางแทจริง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อริศรา 
หองทรัพย และกุลพิชญ โภไคยอุดม (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับแนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแหลงนํ้าพุรอนใน
ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา แนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพแหลงนํ้าพุรอนใน
ภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย ควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวนํ้าพุรอนธรรมชาติ ใหเปนที่รูจักมากข้ึน 
การปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเท่ียวใหมีความสวยงาม เรื่องความสะอาดโดยรวมของสถานท่ีทองเที่ยว การจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ และผูพิการ การซอมแซมหองสุขา หองแชนํ้าพุรอน และหองอาบนํ้าพุรอน ใหมีสภาพที่ดี การจัดใหมี
ปายนิทรรศการแนะนําแหลงทองเที่ยว และสถานที่ทองเท่ียวอื่น ๆ ใกลเคียง การปรับอัตราคาบริการใหเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
และการบริการที่ดี การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานทุกประเภทใหดีมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
นักทองเที่ยว การปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสม และจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวระหวางชุมชนและภาครัฐรวมกัน เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอน
ธรรมชาติ และการแบงสวนงานฝายสงเสริมแหลงทองเที่ยวในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางชัดเจน อีกท้ังยังตรงตามมาตรฐาน
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การทองเที่ยวการยกระดับคุณภาพการทองเท่ียวที่เนนมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (นํ้าพุรอนธรรมชาติ) (hot spring for 
health attraction)  

7. ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษานโยบายของหนวยงานราชการ ภาครัฐ โดยใหประชาชนการมีสวนรวมใหมากย่ิงข้ึน ทั้งในมิติของการ

กําหนดนโยบาย แผนพัฒนาและฟนฟู แผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการใชประโยชน 
3. ผลการศึกษาในมิติทางดานทองเท่ียว พบวา ประชาชนไดใหขอเสนอแนะวาควรผลักดัน และควรสนับสนุนใหมี

นักทองเท่ียวเขามาเย่ียมชมมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหเกิดรายไดแกชุมชน และกอใหเกิดเปนแหลงทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

ฮามีดา ดาราแม1*, ภาลิณี หมันทองมาก1, ซูรานี ฮินนะ2 และอาฟฟ ลาเตะ3 
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จังหวัดปตตานี 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email 6120117190@psu.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัด
ปตตานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง 
จังหวัดปตตานี จำนวน 154 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลน  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัย 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความคิดเห็นกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  
จังหวัดปตตานี  มากท่ีสุดคือ ปจจัยการไดรับการยอมรบัในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (  = 4.33 และ S.D. = 0.51) รองลงมาปจจยั
ความมั่นคง ปฏิบัติ (  = 4.28 และ S.D. = 0.47) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน (  = 4.24 และ S.D. = 0.48) ปจจัย
คาตอบแทนและผลประโยชน (  = 4.23 และ S.D. = 0.55) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน (  = 4.13 และ S.D. = 0.48) 

ตามลำดับ โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกัน ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี มี  5 ดาน โดยปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน มีคาสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยสูงที่สุด รองลงมาเปนปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ปจจัยความมั่นคง ปจจัยความสุขในการ
ทำงาน และปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน  ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ ์การถดถอย เทากับ 0.81, 0.18, 0.07, 0.02 และ -0.12 

ตามลำดับ 

คำสำคัญ : แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, บริการสงอาหาร 
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Abstract 

This research aimed to study the motivation of food delivery workers in Muang District. Pattani province 

is a quantitative research. (Quantitative Research) The sample group studied was food delivery workers in Muang 

District. Pattani Province, 154 people, data was collected by online percentage, standard deviation. Inferential 

analysis is an analysis of multiple regression equations. The results of the research revealed that the majority 

of respondents had opinions about the motivation of delivery workers in Muang District. Pattani Province was 

the province with the highest operational acceptance (  = 4.33 and S.D. = 0.51) followed by operational safety 

factor (  = 4.28 and S.D. = 0.47) (  = 4.24 and S.D. = 0.48) Compensation and benefit factor (   = 4.23 and 

S.D. = 0.55), environmental factors (  = 4.13 and S.D. = 0.48), respectively, of all independent variables. Which 

motivates the performance of the food delivery staff in the district Pattani province has five factors: 

compensation factor and benefit factor with the second highest regression coefficient, the acceptance factor in 

the nature of the work performed. The stability factor, the happiness factor at work and the working 

environment factor, which they had regression coefficients were at 0.81, 0.18, 0.07, 0.02 and - 0.12 respectively. 

Keywords: Incentives, Performance, Food Delivery 

1. บทนำ
ในยุคสมัยอินเทอรเน็ตเขามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำใหโลกเราในปจจุบันกลายเปนโลก “ออนไลน” หรืออาจ

กลาวไดวาอินเตอรเน็ตถูกนำมาสรางสรรคสิ่งตางๆไดมากมาย ขณะเดียวกันก็ไดรับการตอบรับจากผูคนทั่วไปอยางรวดเร็วดวย
เหตุผลในดานความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ียังพบวาคนไทยเปลี่ยนผานการทำกิจกรรมตางๆไปสูระบบออนไลนมากขึ้นความ
นิยมในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น (สถาบันอาหาร, 2562) 
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นอกจากนี้เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ได
สรางความวุนวายใหกับทุกประเทศทั่วโลกเปนอยางมากทั้ง ดานเศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ประเทศไทยเชนเดียวกันไดรับ
ผลกระทบไมตางจาก ประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลกสถานการณไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น 
มียอดผูปวยเพ่ิมขึ้นทุกวันและมีแนวโนมวาตัวเลขจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหมีคำสั่งใชประกาศสั่งปดสถานที่ เปนการชั่วคราว ทำให
รานอาหารทั่วไปไมสามารถใหบริการ ภายในรานไดอีกตอไป เหลือไวเพียงเดลิเวอรีหรือ สั่งกลับบานเทานั้น ดังนั้น ใครทีไม
ทำอาหารดวย ตัวเองจึงตองพึ่งพาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี หลายคนจึงปรับเปลียนพฤติกรรมมาสั่งอาหาร ผานแอปพลิเคชัน
เพิ่มขึน้ ซึ่งในปจจุบันมีบริการ สั่งอาหารออนไลนผานแอปพลิเคชันใหผูบริโภค ไดตัดสินเลือกมากข้ึน เชน Grab Food, LINEMAN, 

Food panda เปนตน ซึ่งแตละแอปพลิเคชันจะมีลักษณะการใชงานที่ คลายกัน แตจะมีความแตกตางกันในดาน คาบริการสง
อาหาร วิธีการชำระเงิน วิธีการสมัคร เมนูการใชงาน พื้นทีการใหบริการ และเวลาการ ใหบริการ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มคีวามหลากหลาย (ณัธภัชร เฉลิมแดน, 2563) 

การที่บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องทามกลางภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากบริการจัดสงอาหารสามารถตอบสนองความตองการของคนไทยที่หันมาใชชีวิตอยูในบานกันมากขึ้น อาจเปนผลมา
จากการเดินทางออกนอกบานในแตละครั้งมีคาใชจายสูงขึ้น ทั้งจากราคาน้ำมันและคาครองชีพอ่ืนๆ อีกทั้งการจราจรที่ติดขัด รวม
ไปถึงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติที่มีแนวโนมเกิดบอยขึ้น ลวน สงผลโดยตรงตอตลาดบริการจัดสงอาหารใหไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (แทนรัฐ คุณเงิน, 2563) 

การเติบโตของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่จึงมีผูใหบริการดานการซื้อ และจัดสงอาหารถึงที่หลายรายที่อาศัยระบบ
ออนไลน เชน Line man, food panda เปนตน ที่เปนแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือที่เปนตัวกลางในการซ้ือและจัดสงอาหารถึง
มือผูบริโภคที่คิดคาอาหารตามจริง และคิดคาจัดสงตามระยะทาง นอกจากนี้แลวปจจุบันรานอาหารตางๆ ก็เริ่มมีการใชระบบการ
สั่งอาหารผานชองทางออนไลน ทั้งทางเว็บไซตหรืออาศัยระบบจากผูใหบริการที่กลาวไวขางตน (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี, 2560) 

ในแผนธุรกิจของแอปพลิเคชั่นเดลเิวอรี่ทำหนาท่ีเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงระหวางผูบริโภคและรานอาหาร ซึ่งในชวง
ระหวางป 2558-2562 ธุรกิจดังกลาวมีการเติบโต ตอเนื่องเฉลี่ยตอปรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบในการเติบโตของธุรกิจรานอาหาร
นั้น มีการเติบโตเฉลี่ย ตอปรอยละ 3-4 ดวยพฤติกรรมของผูบรโิภคที่ปรับเปลีย่นเนนความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและเวลาที่
จำกัดในแตละวัน สงผลใหเจาของรานอาหารสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดงาย (บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนไทยพาณิชย, 
2562) เมื่อทำการเปรียบเทียบผูใหบริการรับสงอาหาร แสดงใหเห็นถึงความแตกตางท้ัง 4 แอพพลิเคชัน ในเรื่องการเริ่มใหบริการ
ในประเทศไทย พ้ืนท่ีใหบริการ จำนวนรานอาหาร จำนวน คนขับ อัตราคาบริการสงอาหาร และจุดแข็ง เปนตน  (วราภรณ เลา
หะสัมพันธพร, 2563) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงทำการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมืองปตตานี 
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาที่จะสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำขอมูลไปปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตและเปนแนวทางในการทำงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่  
2. วตัถุประสงค

เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลเิวอรีใ่นอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

3. กรอบแนวคิด

   

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการสง

ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน

ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ

ปจจัยความสุขในการทำงาน

ปจจัยความมั่นคง

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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4. ขั้นตอนและระเบียบวิธกีารวิจัย

ประชากร คือ พนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี ไมสามารถระบุจำนวนประชากรได 
กลุมตัวอยาง คือ พนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี ซึ่งไดมาโดยการคำนวณขนาดกลุมตัวอยาง

ตามโปรแกรม G*Power กำหนดสถิติทดสอบ F Test ดวยการวเิคราะหการถดถอยพหุคณูที่มีจำนวนตัวแปรอิสระ 5 ตัว คา
ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 และอำนาจการทดสอบเทากับ 0.95 ซึ่งไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 138 คน (ผูวิจัยจึงกำหนดการ
เก็บขอมูลจำนวนตัวอยางเพ่ิมเติมรอยละ 20 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 154 คน) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้จดัทำเปน
แบบสอบถามออนไลน เชน การแชรผาน Facebook กลุมของพนักงานบริการสงอาหาร เก็บรวบรวมขอมูลในเดือน มีนาคม พ.ศ.
2564 https://forms.gle/Ez7y8S5n2HUXjM689 

1. การตรวจสอบความเท่ียง (Validity) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนสำหรับการวิจัยใหผูเช่ียวชาญ
จำนวน 3 ทาน (ทานท่ี 1 เชี่ยวชาญดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การจัดการคลังสินคาและสินคาคงคลัง การ

วางแผนการขนสงในระบบสารสนเทศ ทานที่ 2 เชี ่ยวชาญดานงานสถิติและงานวิจัย ทานที่ 3 เชี ่ยวชาญดานโซเชียลมีเดีย) 
พิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและครอบคลุมของคำถาม (Content Validity) รวมถึงความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช (Wording) เพื่อขอคำแนะนำและนำปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม และผูวิจัยนำแบบสอบถามฉบับรางที่ไดผานการแกไข
จากผูเช่ียวชาญ หรือหาคาสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค/เนื้อหา (Index of item objective Congruence : IOC) 
โดยเลือกขอคำถามที่มีคา IOC ระหวาง .66 – 1.00 โดยมากกวา 0.5 มาใชเปนขอคำถามและวิเคราะหหาคาอำนาจจำแนกโดยใช 
t-test พิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอคำถามท่ีจำแนกได โดยมีคา p-value นอยกวา .05 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) เมื่อผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเรียบรอยแลวหลังจากนั้นจึง
นำไปทดสอบ (Try out) โดยการแจกแจงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค ดวยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ไดเทากับ 0.952 ซึ่งมีคาสูงกวาเกณฑ 0.70 จึง
ถือวาเปนแบบสอบถามท่ีมีความนาเช่ือถือ 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุการทำงาน 
ประเภทบริษัท รายการที่ทานจัดสงในแตละวัน 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการสงอาหาร มีทั้งหมด 8 ขอ คือ 1. ทานรูสึกภูมใิจ
เมื่อลูกคามีความพึงพอใจในการบริการของทาน  2. งานที่ทานทำมีโอกาสที่จะไดรับโบนัส  3. การตอบแทนจากการทำงานของ
ทานทำใหเกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน  4. งานบริการสงอาหารเปนงานท่ีอิสระทำแลวรูสึกผอนคลาย  5. งานบริการสงอาหารเปน
งานท่ีสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหัวหนางานกับพนักงาน  6. งานบริการสงอาหารเปนงานท่ีทานไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน
รวมงานเสมอ  7. งานบริการสงอาหารเปนงานท่ีมีสวัสดิการที่เหมาะสมและคุมคา  8. งานบริการสงอาหารเปนงานที่หัวหนางานมี
ความเอาใจใส ดูแลพนักงานเปนอยางดี 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ ไดแก ดานคาตอบแทน
และผลประโยชน 5 ขอ คือ 1.รายไดที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับตำแหนงงาน  2.รายไดที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับคา
ครองชีพ และเศษฐกิจ  3.คาตอบแทนท่ีทานไดรับมคีวามเหมาะสมกับรายจายของครอบครัว  4.คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับ
มีความเหมาะสมตอคาครองชีพ  5.รายไดที่ทานไดรับมีความเหมาะสมตอความรูความสามารถ   ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 
6 ขอ คือ 1. พื้นที่ปฏิบัติงานของทานสะดวกตอการปฏิบัติงาน  2. พื้นที่ที่ใชในการจัดสงอาหารมีความเหมาะสม  3. พื้นที่
ปฏิบัติงานสามารถใชเทคโนโลยีระบุพิกัดไดอยางแมนยำ  4. พื้นที่ปฏิบัติงานสามารถทำงานไดอยางอิสระ  5. การออกระเบียบ
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ขอบังคับในการทํางาน ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได  6. ทานสวมใสอุปกรณความปลอดภัยในการปฏิบัตงาน   ดานการไดรับการ
ยอมรับในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  4 ขอ คือ 1.การทำงานของทานเปนที่ยอมรับของหัวหนาและเพื่อนรวมงาน  2.งานท่ีทำมีความ
ทาทายใหอิสระในการปฏิบัติงาน  3.งานที่ทานทำตรงกับความสนใจและความถนัด  4.งานที่ทานทำกอใหเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และผูอื่น   ดานปจจัยความสุขในการทำงาน 3 ขอ คือ  1.ทานมีความรูสึกชื่นชอบ และมีความสุขกับงานที่ทำ  2.ทานมอง
ปญหาอุปสรรคเปนโอกาสในการพัฒนาตัวเอง  3.ทานรูสึกวาชีวิตมีคุณคาเมื่อไดทำงานนี้   ดานปจจัยความมั่นคง 2 ขอ คือ 1. 

บริษัทมีความนาเช่ือถือในการบริหารงานท้ังดานการเงิน และการลงทุน  2. งานท่ีทานปฏิบัติอยูเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เปนคำถามปลายเปด

6. สถิติที่ใชในการวิจัย

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหคือ ความถ่ี รอยละ
2. ขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานบริการสงอาหาร สถิติที่ใชวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ ในแตละปจจัย สถิติที่ใช
วิเคราะหคือ การวิเคาระหการถอถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Enter 

7. ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี จำนวน

ผูตอบแบบสอบถาม  154 คน 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ผลการศึกษา พบวาจำนวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 154 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อายุอยูระหวาง 18 - 23 

ป รอยละ 50 สถานภาพโสด รอยละ 74.7 ระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 5001 - 10,000 บาท รอยละ 
35.1 อายุการทำงาน 1 เดือน - 3 เดือน รอยละ 50 บริษัทท่ีมีพนักงานทำงานมากท่ีสุดคือ food panda รอยละ 81.2 รองลงมา
บริษัท LINE MAN รอยละ 17.5 รายการที่จัดสงในแตละวัน 11-15 รอบ รอยละ 26.6 

2. การวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอร่ีในอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานสงอาหาร
เดลเิวอรี่ในอำเภอเมือง จังหวัดปตตาน ี

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอร่ี  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานบริการสงอาหาร 4.11 .55 เห็นดวย 
2. ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน 4.23 .55 เห็นดวย 
3. ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน 4.24 .48 เห็นดวย 
4. ปจจัยการไดรับการยอมรับในลกัษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4.33 .51 เห็นดวย 
5. ปจจัยความสุขในการทำงาน 4.13 .48 เห็นดวย 
6. ปจจัยความมั่นคง 4.28 .47 เห็นดวย 

จากตารางที่ 1 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการสงอาหาร คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.11  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .55 (ปจจัยแรงจูงใจอยูในระดับเห็นดวย) ปจจยัคาตอบแทนและผลประโยชน คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.23  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .55 (ความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวย) ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.24  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .48 (ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย) ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คาเฉลี่ย
โดยรวม เทากับ 4.33  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .51 (ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย) ปจจัยความสุขในการทำงาน คาเฉลี่ย
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โดยรวม เทากับ 4.13  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .48 (ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย) ปจจัยความมั่นคง คาเฉลี่ยโดยรวม 
เทากับ 4.28  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .47 (ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย) ซึ่งมีความคิดเหน็อยูในระดับเห็นดวย 

3. การวิเคาระหการถอถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดวยวิธี Enter

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี ่
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอร่ี B Beta Sig. Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) -.105 .646 
ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน .817 .810 .000 .291 3.435 
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน -.140 -.122 .138 .224 4.471 
ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัต ิ

.201 .187 .001 .524 1.909 

ปจจัยความสุขในการทำงาน .029 .025 .651 .486 2.060 
ปจจัยความมั่นคง .086 .074 .171 .523 1.912 

R square = .778    Adjusted R square = .770 
Durbin-Watson = 1.818   F = 103.596 Sig. = .000 

ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยทั้ง 5 ดาน ที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่อยางมี
นัยสำคัญโดย มีคา F ที่องศาอิสระ 5 เทากับ 103.596 และมีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลักได โดยจากการวิเคราะหขอมูลพบวาคา Durbin-Watson มีคาเทากับ 1.818 ซึ่งอยูระหวาง 1.5 -2.5 จึงสรุปไดวา 
ตัวแปรอิสระที่นำมาใชในการทดสอบมีความสัมพันธกันในเชิงบวก คาความคลาดเคลื่อนแตละคาเปนอิสระตอกัน ไมมีปญหา Auto 

Correlation และจากการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระพบวา Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีคาไมใกลศูนย 
(>0.5) นอยสุดที่ไดมีคา 0.224 และคา Variance Inflation Factor คาสูงสุดที่ไดมีคา 4.471 ซึ่งไมเกิน 5 หรือมีคานอยกวา 10 คา
ของตัวแปรอิสระทุกตัว ดังนั้นจึงสรุปไดวาตัวแปรอิสระทุกตัว ไมมีระดับความสัมพันธซึ่งกันและกัน ไมมีปญหา Multicollinearity 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี ทุกดาน
สามารถอธิบายความผันแปรของอิทธิพลตอความสนใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ในอำเภอเมือง  จังหวัด
ปตตานี ไดรอยละ 77.00 ไดแก ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน  ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน  ปจจัยการไดรับการ
ยอมรับในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ปจจัยความสุขในการทำงาน  ปจจัยความมั่นคง โดยปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชนสูงสุด 
มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ .810  รองลงมาคือ ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  มีคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ .187 ปจจัยความมั่นคง มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เทากับ .074 ปจจัย
ความสุขในการทำงาน มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เทากับ .025 ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน มีคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน เทากับ -.122 ตามลำดับ โดยตัวแปรท้ัง 5 ตัวรวมกันพยาการณการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ใน
อำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี ไดรอยละ 77.00 ซึ่งสามารถสรางเปนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
ดังนี ้
สมการการถดถอย สามารถเขียนไดดังนี้ 
รูปแบบคะแนนดิบ 

ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการสงอาหาร = -.105 + .817 (ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน)  -.140 (ปจจัย
สภาพแวดลอมในการทำงาน)  + .201 (ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ )  + .029 (ปจจัยความสุขในการ
ทำงาน)  + .86 (ปจจัยความมั่น) 
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รูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการสงอาหาร = .810 (ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน)  + 

 -.122 (ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน) + .187 (ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ) + .025 (ปจจัย
ความสุขในการทำงาน) + .074 (ปจจัยความมั่น) 

8. สรปุผลการศึกษา

จากการศึกษาวิจัยเรื ่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี ่ในอำเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 18 - 23 ป มีสถานภาพ โสด ระดับการศึกษา อยูระดับ
ต่ำกวาปริญญาตรี มีรายได เฉลี่ยตอเดือน 5,001 - 10,000 บาท อายุการทำงาน อยูในชวง 1 เดือน - 2 เดือน ประเภทบริษัท 
food panda และรายการที่จัดสงในแตละวันอยูที่ 11 - 15 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ มากที่สุดคือ
ปจจัยดานการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (  = 4.33) รองลงมาดานความมั่นคง (  = 4.28) ดานสภาพแวดลอม
ในการทำงาน (  = 4.24) ดานคาตอบแทนและผลประโยชน (  = 4.23) ดานความสุขในการทำงาน (  = 4.13) ตามลำดับ
โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ พบวาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่ 2 ดาน คือ ดานคาตอบแทนและผลประโยชน 
(Beta = .810) เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรี่มีคนมาวาของกลุมตัวอยางโดยรวมมากที่สุดอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ละดานการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Beta = .187) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  

9. อภปิรายผลการศึกษา

จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสงอาหารเดลิเวอรีใ่นอำเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชน จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยคาตอบแทนและผลประโยชนมีผลตอ ประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา งานวิจัยของจุฑารัตน ศรีใย (2554) ที่พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของ พนักงานมากท่ีสุดอันดับ 1 คือ ดานรายไดที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับตำแหนงงาน
รองลงมาดานรายไดที่ทานไดรับมีความเหมาะสมตอความรูความสามารถและดานคาตอบแทนที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับ
รายจายของครอบครัว 

ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน  สภาพแวดลอมในการทํางานแบงออกไดเปน สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมทางสังคม รวมถึงสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคลองกับ Gilmer (1973 อางใน รัตกัมพล พันธุเพ็ง, 2547) 

กลาวถึง สภาพแวดลอมในการทํางานทีเปนองคประกอบที่จะเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานไว 10 ดาน คือ ความมั่นคงปลอดภัย 
โอกาสกาวหนาในการทํางาน องคการและการจัดการ คาจาง คุณลักษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน คุณลักษณะทางสังคมของ
งานการติดตอสือสาร สภาพ การทํางานสวัสดิการหรือผลประโยชนอื่นๆที่ไดรับโดยมีผลตอการมีคณุภาพชีวิตที่ดีและคุณภาพ การ
ดํารงชีวิตในสังคมและยังสงผลตอคุณภาพชีวิตอีกดวยความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมใน การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งแวดลอมในการทำงานเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผล ใหบุคคลากรที่มีความสามารถในการทํางานและการดําเนินชีวิต 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

ปจจัยการไดรับการยอมรับในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  การไดรับการยอมรับ พนักงานมีความคิดเห็น ในระดับมาก 
เปนเพราะวา พนักงานขนสงสินคา ไดรับการยอมรับจากคนในสังคม เพราะมีงานที่มี รายไดไมตองขอเงินคนอื่นใช ก็จะพยายาม
ทำงาน ใหดีที่สุด ขยันทำงานเพ่ือใหมีความมั่นคงในอาชีพ ตองมีการรับรูขาวสารอยางสม่ำเสมอใหรูเทาทัน การเปลียนแปลงทันตอ
เหตุการณ และพัฒนา ทักษะความรูในดานอืนๆ เพื่อโอกาสในการสราง อนาคตใหดีขึ้น  
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ปจจัยความสุขในการทำงาน  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทำงานของพนักงานขายปลีก คือ ความพึงพอใจใน
ชีวิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณทางบวก ซึ่งเกิดจากพนักงานไดรับการดูแลจากบริษัท 

ปจจัยความมั่นคง  ในดานความมั่นนคงในการทำงานนัน้ พนักงาน ขนสงสินคามีความคิดเห็นวาตนเองมีความเช่ือมั่น ใน
องคกรระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ไดทำงาน ในองคกรที่มีความนาเชื่อถือมีความมั่นคงในการ ทำงาน บริษัทมีการปกครองดูแล
พนักงานทุกคน ทุกตำแหนงดวยความเปนธรรม พนักงานไดทำงาน ในองคกรและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยไมเปน ภาระของคน
รอบขาง  
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การพัฒนาทุนมนุษยเพ่ือสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ในพ้ืนที่เกาะมุก จังหวัดตรัง  
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก 

จังหวัดตรัง และ 2) เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก จังหวัดตรัง การวิจัย
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เลือกผูใหขอมูลสำคัญ 2 กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะมุก จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน และตัวแทนพนักงานดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
เกาะมุก จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึก 

วิเคราะหขอมูลโดยจำแนกประเภทของขอมูล เปรียบเทียบขอมูลและสรางขอสรุป เพื่อตีความขอมูลใหเชื่อมโยงความสัมพันธกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวของเกาะมุก จังหวัดตรัง ที่เปน
เรื่องเรงดวนและตองไดรับการแกไข คือ ปญหาดานการขาดทักษะภาษาตางประเทศ ปญหาทักษะการใหบริการนักทองเที่ยว และ
ปญหามัคคุเทศกไมมีใบอนุญาตที่ถูกตองตามกฎหมาย และ 2) ความตองการพัฒนาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในเกาะมุก จังหวัดตรัง ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 การพัฒนาดานทักษะวิชาชีพ ดานที่ 2 ดานความสัมพันธสวนบุคคล 

ดานที่ 3 ดานสติปญญา และดานที่ 4 ดานธุรกิจ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหพนักงานบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก 

จังหวัดตรัง ไดพัฒนาทักษะในวิชาชีพ เพื่อสงเสริมคุณภาพในการทำงานใหดียิ่งขึ้น สามารถใหบริการนักทองเที่ยวไดอยางมั่นใจ
และถูกตองตามมาตฐานสากล อีกท้ังสามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวได 

 

 

คำสำคัญ: การพัฒนาทุนมนุษย สงเสริมคุณภาพการบริการ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
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Abstract  

 The purposes of this research were 1) to study the problems on human capital of tourism industry at 

Koh Mook, Trang Province, and 2) to study needs for development in human capital of tourism industry at Koh 

Mook, Trang Province. The present study was the qualitative research implemented with 40 key informants in 

2 groups: 20 entrepreneur representatives in tourism industry at Koh Mook, Trang Province, and 20 employee 

representatives in tourism industry at Koh Mook, Trang Province. The purposive sampling method was used; 

the data were collected with an observation and an in-depth interview; and the data analysis included data 

classification, data comparison, and conclusion to interpret in relation to the related theories.  

The results of the study revealed that 1) the urgent problems and obstacles in human capital of 

tourism industry at Koh Mook, Trang Province were on lack of foreign language proficiency; lack of skills to 

provide services to tourists; and tour guides without legal licenses. And 2) the needs for development in human 

capital of tourism industry in Koh Mook, Trang Province were in 4 aspects: vocational skills development, 

interpersonal relationship, intelligence, and business. The development was aimed to enhance the service 

employees in tourism industry at Koh Mook, Trang Province to gain vocational skills, to increase the operational 

quality, to provide service with confidence to tourists according to the international standards, and to gain 

tourist impression.    

 Keywords: Human Capital, Contributing the Service Quality, Tourism Industry 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2387 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1. บทนำ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนจำนวนมาก (Labor Intensive) ทรัพยากรมนุษยจึงเปน

ปจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการจัดการการทองเท่ียวและการบริการในทุกรูปแบบ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2562) ความ
ตองการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ  จึงมีสูงตามอัตราการเติบโตของการทองเที่ยว เนื่องจาก
ปจจุบันสถานประกอบการดานการทองเที่ยว ใหความสำคัญในการจางงานกลุมแรงงานที่มีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะดานการทองเที่ยวและบริการ เพื่อใหตรงตามความตองการและความจำเปนตอสถานประกอบการ 
รวมถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่สถานประกอบการดานการทองเท่ียวสวนใหญตองการ คือ กลุมแรงงานท่ีสามารถนำความรูและ
ประสบการณจากการทำงาน มาประยุกตในใชในการทำงานไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรได 

(สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) โดยแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ใหความสำคัญกับการ
วางรากฐานและแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการทองเที่ยวในหลายดาน รวมทั้งดานบุคลากรทางการทองเที่ยว 
(ยุทธศาสตรที่ 3) สาระสำคัญของยุทธศาสตรนี้คือ (1) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทั้งระบบใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน สอดคลองกับมาตรฐานสากลและเพียงพอตอความตองการของตลาด และ (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานการ ทองเท่ียวและไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว (กระทรวงทองเท่ียวและกีฬา,2560) 

อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไมควรจำกัดอยูแตเพียงภาค
ธุรกิจดานการทองเท่ียว แตควรมุงใหเกิดการพัฒนาคนทองถิ่น การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนคือการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
ครอบคลุมมิติทางดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม (Swarbrooke, 1999) ภายใตมิติดานสังคม การทองเที่ยวตองสามารถ
สรางคุณภาพชีวิตที่ดี สรางสังคมความเปนอยูที่ดีใหกับทองถิ่นซึ่งเปนท่ีตั้งของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ ทั้งนี้ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของสังคม
ประการหนึ่งคือ การมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ทั้งในภาคธุรกิจทองเที่ยวและภาคประชาชนทองถิ่น ซึ่งพ้ืนที่เกาะมุกจังหวัดตรัง 
เปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ในกลุมของเกาะทะเลตรัง มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน เปนจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งเปนพื้นที่หน่ึงในแผนพัฒนาจังหวัดตรัง ที่มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักในดานการทองเที่ยว 

เพื่อยกระดับรายไดจากการทองเที่ยวใหเติบโตอยางตอเนื่อง และกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสูพื้นที่เชื่อมโยง รวมทั้งชุมชน
และทองถิ่นอยางท่ัวถึง (สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตรัง, 2562) 

ในปพ.ศ.2560 ชวงฤดูกาลทองเที่ยว พบวา มีจำนวนนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเที่ยวบริเวณเกาะมุกจำนวน 3,000 – 

4,000 คนตอวัน (สำนักขาวไทยพีบีเอส,2560) จากการเติบโตของจำนวนนักทองเที่ยวดังกลาว สงผลกระทบทำใหพนักงานบริการ
ในอุตสาหกรรมทองเที่ยวดูแลนักทองเที่ยวไมทั่วถึงและไมมีรูปแบบการบริการที่ดีใหแกนักทองเที่ยว เนื่องจากขาดแคลนกำลังคน
และยังไมเขาใจรูปแบบการบริการนักทองเที่ยวที่ถูกตอง จากสถานการณที่นักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวยังเกาะมุก พบวา 
โรงแรมและรีสอรทหลายแหง มีพนักงานบริการหลายคนยังไมเขาใจการบริการที่มีมาตรฐาน เชน การทำความสะอาดหองพักที่
ถูกตอง การสื่อสารทางดานภาษาตางประเทศ และสถานการณที่นักทองเที่ยวซื้อแพ็กเกจทองเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวทองถิ่นใน
พื้นที่เกาะมุก แตมัคคุเทศกไมไดพาทองเท่ียวตามโปรแกรมที่กำหนดไว (ศูนยขาวภาคใตผูจัดการออนไลน, 2560) จากสถานการณ
ดังกลาว ผูวิจัยจึงพบปญหาในดานการจัดการทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะมุก จึงเปนท่ีมาของการวิจัยเร่ือง 
การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะมุก จังหวัดตรัง   
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2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศกึษาสภาพปญหาดานทนุมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก จังหวัดตรัง 

 2.2 เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาดานทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก จังหวัดตรัง 

3. วิธกีารดำเนินงานวิจัย
ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาทำความเขาใจปรากฎการณที่สนใจสืบคนแกนสาร และ

ความหมายของปรากฎการณ แลวนำขอมูลมาวิเคราะหสรางขอสรุป (องคอาจ, 2551) 

3.1 ขอบเขตดานพ้ืนที่ ผูวิจัยไดกำหนดพื้นท่ีในการศึกษาแบบเจาะจง คือ ชุมชนเกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง ซึ่งเปนชุมชนที่มีความโดดเดนดานทรัพยากรการทองเที่ยว  

3.2 ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว เปนผูให
ขอมูลสำคัญ (เบญจา และกาญจนา, 2552) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคลองตอการสัมภาษณ จำนวน 2 กลุมตัวอยาง ดังนี้ 1) ตัวแทน
ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน โดยแบงเปน ตัวแทนผูประกอบการ
บริษัทนำเท่ียว จำนวน 5 คน ตัวแทนผูประกอบการโรงแรมและรีสอรท จำนวน 5 คน ตัวแทนผูประกอบการรานอาหาร จำนวน 5 

คน และตัวแทนผูประกอบการรถเชาและเรือโดยสาร จำนวน 5 คน 2) ตัวแทนพนักงานท่ีใหบริการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน คน โดยแบงเปน ตัวแทนพนักงานบริษัทนำเที่ยว จำนวน 5 คน ตัวแทนพนักงาน
โรงแรมและรีสอรท จำนวน 5 คน ตัวแทนพนักงานรานอาหาร จำนวน 5 คน และตัวแทนพนักงานรถเชาและเรือโดยสาร จำนวน 5 

คน ซึ่งเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทุนมนษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในเกาะมุก จังหวัดตรัง 
3.3 ขอบเขตดานเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยอาศัยการสังเกตการณ (Observation) รวมกับการสัมภาษณแบบกึ่ง

โครงสราง (Semi-Structure Interview) โดยกำหนดประเด็นคำถามหลักไว (วรรณดี, 2556) ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษย
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยศึกษาจากองคประกอบเบ้ืองตนของการพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ทั้ง 4 ดาน 

คือ ดานทักษะวิชาชีพ (Technical Competency) ดานความสัมพันธสวนบุคคล (Interpersonal Competency) ดานสติปญญา 
(Intellectual Competency) และดานธุรกิจ (Business Competency) กอนการลงพื้นที่เก็บขอมูล 

3.4 ขอบเขตดานการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตรวมกับ
การสัมภาษณ จำนวน 3 ครั้ง แบงออกเปน 3 ชวงเวลา คือ ไดแก 1) ชวงเวลาตนฤดูกาลทองเที่ยว 2) ชวงเวลากลางฤดูกาล
ทองเที่ยว 3) ชวงเวลาปลายฤดูกาลทองเที ่ยว จนไดขอมูลครบทุกประเด็น จากนั้นนำขอมูลมาจำแนกปร ะเภทของขอมูล 

เปรียบเทียบขอมูลและสรางขอสรุป เพื่อตีความขอมูลใหเช่ือมโยงความสัมพันธกับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนมนุษย มาชวย
วิเคราะหหาความสัมพันธ เชน แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทั้ง 4 ดาน คือ ดานทักษะวิชาชีพ 

(Technical Competency) ดานความสัมพันธสวนบุคคล ( Interpersonal Competency) ดานสติปญญา ( Intellectual 

Competency) และดานธุรกิจ (Business Competency) (ภัทรภร, 2562) และตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล 

(Triangulation) ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆกัน มาใหผูใหขอมูลสำคัญทั้งหมดอานทบทวนวา ขอมูลนั้นมีความเที่ยงตรง
ตามท่ีเปนอยูจริง นอกจากน้ีจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group) เพื่อแลกเรียนรูและคืนกลับขอมูลแกผูใหขอมูล    
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4. ผลการวิจัย
ผลจากการสังเกตรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง ดังนี้ 1) ตัวแทนผูประกอบการดานอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน 2) ตัวแทนพนักงานที่ใหบริการดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะ
มุก จังหวัดตรัง จำนวน 20 คน ซึ่งเปนผูใหขอมูลสำคัญเก่ียวกับสภาพปญหาดานทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเกาะมุก 

จังหวัดตรัง และแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ทั้ง 4 ดาน คือ ดานทักษะวิชาชีพ ดานความสัมพันธสวน
บุคคล ดานสติปญญา และดานธุรกิจ ดังนี ้

 4.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาดานทุนมนุษยของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง 
 ผลการศึกษาความตองการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อการสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่

เกาะมุก จังหวัดตรัง โดยแบงการศึกษา 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ปญหาและอุปสรรคดานทุนมนุษยในอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวของเกาะมุก จังหวัดตรัง 

1.1 ปญหาและอุปสรรคในดานผูประกอบการดานการทองเท่ียวในพ้ืนที่เกาะมุก จังหวัดตรัง 
พบวา ผูประกอบการดานการทองเที่ยวในเกาะมุก ยังขาดแคลนพนักงานที่มีคุณภาพ ขาดทักษะการใหบริการที่มี

มาตรฐานสากล ขาดทักษะภาษาตางประเทศ อีกทั้งจำนวนมัคคุเทศกที่มีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย มีจำนวนไมเพียงพอกับ
จำนวนนักทองเที่ยวท่ีเพิ่มมากข้ึน ทำใหชาวบานในชุมชนบางคนเขามาเปนมัคคุเทศกนำเท่ียวแทน เนื่องจากมีคาตอบแทนสูง 

1.2 ปญหาและอุปสรรคในกลุมแรงงานที่ใหบริการดานการทองเท่ียวในพ้ืนที่เกาะมุก จังหวัดตรัง 
พบวา กลุมแรงงานที่ใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ยังไมมีทักษะที่เชี ่ยวชาญทางดานการใหบริการที่มี

มาตรฐานสากล โดยสวนใหญเรียนรูวิธีการใหบริการนักทองเที่ยวจากพนักงานคนอื่นๆ ที่เคยทำงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือ
บริษัทนำเท่ียวช้ันนำท่ีอยูภายนอก ซึ่งเปนการสอนวิธีการบริการที่ถายทอดตอกันมา ดังนั้นจึงทำใหการบริการดานการทองเท่ียวใน
เกาะมุก จังหวัดตรัง ยังไมมีมาตรฐานเทาที่ควร  นอกจากนี้ ยังมีมัคคุเทศกจำนวนมากที่ไมมีใบอนุญาตที่ถูกตองตามกฎหมาย 

เนื่องจากไมมีเวลาเพียงพอท่ีจะเดินทางไปอบรม และไมไดเห็นถึงความสำคัญในการมีบตัรมัคคุเทศก อีกทั้งกลุมแรงงานดังกลาวยัง
ขาดทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีถูกตอง ทำใหการสื่อสารกับนักทองเที่ยวตางชาติในหลายๆครั้ง เกิดความเขาใจผิด 

4.2 ผลการศึกษาความตองการพัฒนาดานทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมดานการ
ทองเท่ียวของเกาะมุก จังหวัดตรัง 

 ประเด็นที่ 2 ความตองการการพัฒนาดานทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมดานการ
ทองเท่ียวของเกาะมุก จังหวัดตรัง 

2.1 ความตองการพัฒนาทุนมนุษยดานผูประกอบการดานการทองเท่ียวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง 
ด านท ักษะว ิชาช ีพ  ( Technical Competency)  พบว า  ต องการให พน ักงานม ีการพ ัฒนาท ักษะ

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู) ทักษะการบริการที่มีคุณภาพ ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ฝกอบรมใหมัคคุเทศกทองถิ่นมีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหมีจำนวนมัคคุเทศกท่ีเพียงพอ ทักษะการนำเท่ียวและการดแูล
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  
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ดานความสัมพันธสวนบุคคล (Interpersonal Competency) พบวา ตองการใหพนักงานมีจิตใจในการใหบริการที่ดี 
ทำงานดวยความยิ้มแยมแจมใส มีความกระตือรือรน และสามารถควบคุมตนได โดยคำนึงถึงความประทับใจของนักทองเที่ยวเปน
ผลประโยชนสำคัญ 

  ดานสติปญญา (Intellectual Competency) พบวา ตองการใหพนักงานใชเหตุผลในการตัดสินใจและแกปญหา เรียนรู 
และจดจำ วิธีการทำงานไดอยางถูกตอง 

ดานธุรกิจ (Business Competency) พบวา ตองการใหพนักงานเรียนรูวิธีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม มาประยุกตใชกับ
การทำงาน เชน การทำชองทางประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน วิธีการจัดการสำรองที่พักผานเว็ปไซต และการชำระเงินผาน
ชองทางออนไลน เปนตน  

2.2 ความตองการพัฒนาทุนมนุษยดานแรงงานท่ีใหบริการดานการทองเท่ียวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง 
ดานทักษะวิชาชีพ (Technical Competency) พบวา กลุมพนักงานตองการใหมีการฝกอบรมในดานตางๆ 

เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน เชน อบรมการใชภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) อบรมทักษะการใหบริการที่มีคุณภาพ 

และการฝกอบรมใบอนุญาตมัคคุเทศกทองถิ่น  

ดานความสัมพันธสวนบุคคล (Interpersonal Competency) พบวา กลุมพนักงานตองการใหมีอบรมทักษะ
การตอนรับนักทองเที่ยว เชน การเปนเจาบานที่ดี หรือการสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว เปนตน เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ใหกับกลุมพนักงานในการพูดคุยกับนักทองเท่ียวอยางเปนมิตรและไมรูสึกเขินอาย 

ดานสติปญญา (Intellectual Competency) พบวา กลุมพนักงานตองการใหมีการพัฒนาทักษะทางดาน
จิตวิทยา เชน การจัดการดานอารมณของตนเองขณะโกรธหรือไมพอใจนักทองเที่ยว หรือการยอมรับคำตำหนิติเตียนจาก
นักทองเที่ยว เพื่อใหทำงานไดอยางมีความสุข และพรอมท่ีจะเผชิญปญหาและแกไขปญหาตอไป 

ดานธุรกิจ (Business Competency) พบวา กลุมพนักงานตองการใหมีการฝกอบรมพัฒนาทางดานการใชสื่อ
อินเตอรเน็ต ในการทำการตลาดผานสังคมออนไลน ไดแก เฟสบุค อินสตาแกรม หรือผานเว็ปไซตเอเจนซี่ทองเที่ยวตางๆ รวมถึง
การทำธุรกรรมออนไลน เพื่อปองกันการฉอโกงจากนักทองเที่ยว และเพื่อเขาถึงนักทองเที่ยวไดงายยิ่งขึ้น 

5. สรปุผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
 5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเกาะมุก จังหวัดตรัง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูประกอบการดานการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะ
มุก จังหวัดตรัง และกลุมแรงงานที่ใหบริการดานการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง จากปญหาและอุปสรรคพบวา กลุม
ผูประกอบการดานการทองเที่ยวและกลุมแรงงานที่ใหบริการดานการทองเที่ยว มีความคิดเห็นตรงกัน คือ ปญหาดานการขาด
ทักษะภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) ปญหาทักษะการใหบริการนักทองเที่ยวในดานตางๆ เชน การเสิรฟอาหาร 
การปูเตียง การทำอาหาร และการผสมเคร่ืองดื่ม เปนตน นอกจากน้ียังมีจำนวนมัคคุเทศกทีไ่มมีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย อยู
เปนจำนวนมาก ซึ่งถือวาเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน  ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกับวิชชุตา และ ปทิดา (2560) ที่
กลาวถึงประเด็นปญหาในการพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเกาะพงัน  พบวา ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทุน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2391 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



มนุษย พนักงานขาดทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเปนการสื่อสารในชีวิตประจำวันอยางงาย ซึ่งเปนปญหาเบื้องตนในการพัฒนา
ทุนมนุษยท่ีจำเปนตองแกไขปญหาอยางเรงดวน 

ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ความตองการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
พื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง ของกลุมผูประกอบการดานการทองเที่ยวและกลุมพนักงานที่ใหบริการดานการทองเที่ยว มีความคิดเห็น
ตรงกันและตองการพัฒนาดานตางๆ ดังนี ้

ดานทักษะวิชาชีพ (Technical Competency) พบวา ตองการพัฒนาทักษะตางๆ ดังนี้ 1) ทักษะภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู) 2) ทักษะการบริการที่มีคุณภาพ 3) ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 4) การฝกอบรมให
มัคคุเทศกทองถิ่นมีใบอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหมีจำนวนมัคคุเทศกที่เพียงพอ ทักษะการนำเที่ยวและการดูแลความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยว 

ดานความสัมพันธสวนบุคคล (Interpersonal Competency) พบวา ตองการพัฒนาทักษะทางดานการบริการที่ดี มี
มาตรฐานสากล และสามารถสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวได 

ดานสติปญญา (Intellectual Competency) พบวา ตองการพัฒนาทักษะทางดานความคิดวิเคราะห รวมถึงการใช
เหตุผลเพื่อแกปญหา เพื่อลดความขัดแยงในการทำงานได    

ดานธุรกิจ (Business Competency) พบวา ตองการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการทำงาน เพื่อลดขอผิดพลาดใน
การทำงาน และสามารถทำใหการทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น เชน การใชทำประชาสัมพันธหรือทำการตลาดผานสื่อออนไลน เพื่อให
นักทองเที่ยวไดเขาถึงสถานประกอบการไดเร็วขึ้น และสามารถโตตอบกับนักทองเที่ยวไดอยางทันทวงที ซึ่งสอดคลองกับภัทรภร 
(2561) ที่กลาวถึงประเด็น การพัฒนาทุนมนุษยจะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการไดนั้น จะตอง
พัฒนาทั ้ง 4 ทักษะ คือ  ดานทักษะวิชาชีพ (Technical Competency) ดานความสัมพันธสวนบุคคล ( Interpersonal 

Competency) ดานสติปญญา (Intellectual Competency) และดานธุรกิจ (Business Competency)  

5.2 อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในเกาะมุก จังหวัดตรัง นำไปสูการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง ดังนี้ 1) การพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวควรไดรับการ
พัฒนา โดยเฉพาะการสรางความเขาใจและสงเสริมทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อใหพนักงานได
เพิ่มพูนทักษะทางดานวิชาชีพ และนำไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางถูกตอง  สอดคลองกับ (ขวัญกมล, 2555) กลาววา การ
พัฒนาทุนมนุษยเพื่อสงเสริมคุณภาพการบริการ ตองใหความสำคัญกับกลุมพนักงาน เพราะเปนแรงงานหลักของพื้นที่ทองเที่ยว 

โดยใหพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการทำงานและสามารถพัฒนาเสนทางอาชีพของตนเองทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวได การมีพนักงานดานการบริการการทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ เปนสวนหน่ึงของการประกันคณุภาพทุนมนุษยที่จะอยูใน
ภาคธุรกิจทองเที่ยวในอนาคต 
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5.3 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 

5.3.1 ควรศึกษาความคาดหวังและการรับรูดานการบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่เกาะมุก จังหวัดตรัง
จากนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปทองเที่ยวยังเกาะมุก จังหวัดตรัง เพื่อจะไดทราบวาปจจุบันนักทองเที่ยวมีความคาดหวังและการรับรู
ดานคุณภาพการบริการทางการทองเที่ยวมากนอยเพียงใด เพื่อนำมาเปนแนวทางปรับปรุง แกไข และพัฒนาคุณภาพการบริการ
ตอไป 

 5.3.2 การศึกษาในครั้งนี้ เปนการมองเห็นเพียงภาพกวาง ๆ ของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเทานั้น การศึกษาในครั้ง
ตอไปควรจะทำการศึกษา การเจาะลึกลงไปในแตละธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของพื้นท่ีเกาะมุก จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาใน
เชิงลึก และจะไดทราบถึงความคิดเห็นในเรื่องความคาดหวังและความตองการจริง ๆ ของกลุมนักทองเที่ยววาเปนอยางไร 
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การวิเคราะหสภาพการณการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง 

ดุสิตพร ฮกทา1*  และ นุชประวีณ ลิขิตศรัณย2  

1วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
2คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 

*ผูรับผิดชอบบทความ: dusitporn.h@rmutsv.ac.th

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเล
จังหวัดตรัง โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก เครื ่องมือเปนแบบสัมภาษณ  
กึ่งโครงสราง เลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูแทนชุมชน รวมทั้งสิ้น 17 คน วิเคราะหขอมูล
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา   

ผลการศึกษาพบวา ดานจุดแข็งของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังมีแหลงทรัพยากรทองเที่ยว ขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ มีแหลงหญาทะเลที่อุดมสมบูรณ และแหลงพะยูนแหงเดียวของทะเลอันดามัน มีระบบคมนาคม
ขนสงที่ครอบคลุมทุกดาน มีสินคาของที่ระลึกประจำจังหวัดที่สรางชื่อเสียง จังหวัดตรังเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
ภาคใตฝงอันดามัน และมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังทางบกและทางทะเล  

ดานจุดออนของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังมีโครงสรางพื้นฐานหลักและเสนทางคมนาคมไมเพียงพอและ
ไมไดมาตรฐาน ทรัพยากรดานการทองเที ่ยวขาดการตอยอดเพื ่อเพิ ่มมูลคา ขาดมัคคุเทศกที ่ม ีความรู ความเขาใจใ น
ภาษาตางประเทศ กิจกรรมการทองเที่ยวแปลกใหมมีจำนวนนอย งบประมาณไมตอเนื่องและเพียงพอสงผลตอการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวใหมีความสวยงาม และไดมาตรฐาน ตลอดจนขาดการอนุรักษและจัดการดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหเกิดความยั่งยืน  

ดานโอกาสของการทองเที่ยวพ้ืนที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังเกิดจากการเติบโตของกลุมประเทศ BRIC รัฐบาลใหความสำคัญ
กับการทองเที่ยว จังหวัดตรังอยูในพื้นที่ความรวมมือของกลุมพัฒนาเศรษฐกิจ IMT-GT ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีทำให
เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น นักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางทองเที่ยวระยะใกลมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกระแสการทองเที่ยว
เชิงนิเวศท่ีกำลังไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน  

ดานอุปสรรคของการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังเกิดจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกและในประเทศ การเกิด
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก การแขงขันและแยงชิงนักทองเที่ยวของจังหวัด
ใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวขาดความตอเนื่อง ตลอดจนขอจำกัดดานกฎหมายในการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวท่ีอยูในเขตอุทยานของจังหวัดตรัง 

คำสำคัญ: สภาพการณ  พื้นที่ชายฝงทะเล  จังหวัดตรัง 
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Analysis on Tourism Situation in the Coastal Areas of Trang Province  

Dusitporn Hokta1* and Nuchpravee Likitsarun2 

1College of Hospitality and Tourism, Rajamangala University of Technology Srivijaya, 

Trang Campus 
2Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 

*corresponding author: dusitporn.h@rmutsv.ac.th

Abstract 

This research aims to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and obstacles of tourism in Trang 

coastal areas through qualitative research, data collection from documentary research, and in-depth interview. 

The research tool on semi-structured interview has been employed to select 17 particular interviewees from 

governmental agencies, private sectors, and community representatives for content analysis. 

The study results show that the strengths of tourism in Trang coastal areas consist of unique tourism 

resources, traditions, and culture, abundant seagrass resources, a sole residence of Dugong in Andaman Sea 

with an all-round transportation system and renowned provincial souvenirs. Trang province is regarded as the 

center of ecotourism for Southern Andaman Sea with a variety of tourism activities both onshore and offshore. 

 On the contrary, the weaknesses of Trang coastal areas tourism compose of insufficient and below- 

standard infrastructure and transportation routes, the lacks of value-added tourism resources development and 

foreign languages proficiency tour guides, a small number of exotic tourism activities, an inconsistent and 

inadequate budget allocation affecting tourist attractions development on beauty and standard criteria as well 

as the shortage of conservation and management for sustainable culture and ways of life. 

 In terms of opportunities, the tourism in Trang coastal areas has emerged from the growth of BRIC. The 

government emphasizes on tourism. Since Trang Province is located on the collaboration area of the Economic 

Development Group, IMT-GT, technology advancements have enabled better approach to tourists. Travelers 

preferred short trips and the popularity of ecotourism trend are likely to increase. 

Lastly, the obstacles of Trang coastal areas tourism are caused by the global and domestic economic 

recession, occurrences of disasters, natural disasters, epidemics and global climate change along with tourist 

competition and snatching from neighboring provinces and countries, intermittent tourism management, and 

legal restrictions on tourist attractions developments in Trang national park. 

Keywords: Situations, Coastal Areas, Trang province 
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1. บทนำ
ประเทศตางๆ ทั่วโลกเนนประเด็นการทองเที่ยวเปนแหลงสินคารายไดหลักที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากการทองเที่ยว

สามารถสรางรายไดอยางมหาศาลสงผลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงยิ ่งขึ ้น การทองเที ่ยวจึงถื อไดวาเปน
อุตสาหกรรมบริการที่มีความสำคัญอันดับตนๆ ในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศตาง  ๆ ทำใหปจจุบันนี้การทองเที่ยวมี
ความสำคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของโลก (Kamali, 2011) สำหรับประเทศไทย ภาพรวมสถานการณทองเที่ยวของประเทศ
ไทย ป พ.ศ.2562 พบวา มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวท้ังสิ้น 39,916,251 คน สรางรายไดเขาประเทศมากถึง 
1,911,807.95 ลานบาท  (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2564) เพราะฉะนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งที่
จำเปนในอันดับตนๆ ที่ตองไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสามารถรองรับความตองการของ
นักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอและรักษาสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียวไวไดอยางสมบูรณ 

จังหวัดตรังถือไดวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและเปนที่รู จักของนักทองเที่ยวมากขึ้น 
ประกอบกับเปนจังหวัดที่มีอัตลักษณเฉพาะเปนของตนเองเกี่ยวกับความสมบูรณของธรรมชาติ สงผลใหมีแหลงทองเที่ยวที่
หลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยวทางทะเล แหลงทองเที่ยวบนบกจำพวกปาเขาและน้ำตก นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
แหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ไมเปลี่ยนแปลง รสชาติอาหารที่ยังเปนรสชาติของคนในทองถิ่น อีกทั้งมีงาน
เทศกาลที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมตาง ๆ สิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนขอไดเปรียบของจังหวัดตรังที่นำมาเปนจุดขายและโอกาสทางการ
ตลาดไดเปนอยางดี (ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน, 2553)  

แมวาการทองเที่ยวจัดไดวา เปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีคุณประโยชนตาง ๆ มากมายทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แตอยางไรก็ตามไมควรกลาวถึงประโยชนของการทองเที่ยวเพียงดานเดียว เพราะหากขาด 
การวางแผนและจัดการทองเที่ยวที่ดี อาจกอผลกระทบเชิงลบตามมาเปนอยางมาก (เทิดชาย ชวยบำรุง, 2552)  ทั้งนี้ปญหาที่พบ
ในการพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดตรัง คือ จังหวัดตรังยังขาดการวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลที่เหมาะสม 
ผูวิจัยจึงตระหนักถึงการไดมาซึ่งขอมูลการวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยวแบบบูรณาการในพื้นที่ชายฝงทะเลของจังหวัดตรัง 
เปนการมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพการทองเท่ียวจากการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีจะพัฒนาการทองเท่ียวของ
ชายฝงทะเลจังหวัดตรังโดยมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยว ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ใหมีบทบาทสำคัญในการรวมวางแผนยุทธศาสตรที่มีสวนรวมเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพติ่ไปในอนาคต 

ดวยความจำเปนดังท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาและการวิเคราะหสภาพการณการทองเท่ียวพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจังหวัด
ตรัง ซึ่งผลที่ไดจะสามารถนำไปใชเปนขอมูลสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตรเพื่อเสริมศักยภาพการทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลของ
จังหวัดตรังอันจะกอใหเกิดการบูรณาการที่จะสรางประโยชนแกเจาของพื้นที่ ตลอดจนสามารถเสนอแนวทางการจัดการ การ
ทองเท่ียวใหมีความยั่งยืนครอบคลุมทุกดานตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการทองเที่ยวพ้ืนท่ีชายฝงทะเลจังหวัดตรัง 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร คือ ผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวในจังหวัดตรัง (Stakeholders) จำนวน 3 กลุม ไดแก 
บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทองถิ่น  
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  ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูใหขอมูลสำคัญที่มีสวนไดสวนเสียกับการทองเที่ยวจากผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคชุมชน จำนวน 17 ราย ซึ่งคุณสมบัติของผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) คือ ผูที่มีประสบการณในการทำงาน หรือ 
มีตำแหนงระดับหัวหนาขึ้นไป หรือเกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางนอย 3 ป ที่มีความยินดีและเต็มใจใหขอมูลในงานวิจัย ทั้งนี้ผูให
ขอมูลสำคัญสามารถถอนตัวจากการวิจัยไดทุกขณะ ใชรูปแบบการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) และสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) 

เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผู วิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชรูปแบบการสัมภาษณแบบเชิงลึก ( In-depth Interview) ดวยแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) จากการศึกษาคนควาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวของ  จำนวน 
2 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการทองเที่ยวพื้นที่
ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง โดยนำแบบสัมภาษณปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจัย และทดสอบใหผูใหขอมูลสำคัญที่ไมใชกลุมเปาหมาย
อานเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อนำมาปรับปรุงแกไข 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเปนผูดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และสัมภาษณผูที่มีสวนไดสวนเสียกับการทองเท่ียวจากผูแทนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน ใชระยะเวลาประมาณ 1.30 – 2 ช่ัวโมง 

การวิเคราะหขอมูล 

ผู ว ิจ ัยใชการตรวจสอบและวิเคราะหข อม ูลด วยการวิเคราะหเน ื ้อหา ( Content Analysis) โดยระบุ 
คุณลักษณะเฉพาะของขอความหรือสาระอยางมีระบบ โดยมีวิธีการ 3 ขั้นตอน ไดแก ลดทอนขอมูล (Data Reduction) แสดงขอมูล 
(Data Display) สรางขอสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion and Verification) จากชอมูลสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญที่มีสวนได
สวนเสียกับการทองเท่ียว 
4.ผลการวิจัย

1. สภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็ง (Strengths) ของการทองเที่ยวพ้ืนที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง
1.1 แหลงทรัพยากรทองเที่ยว ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ จังหวัดตรังมีแหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติที่หลากหลายกระจายทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งทรัพยากรการทองเที่ยวทางบกและทางทะเล มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เกาแกสืบทอดกันมานับตั้งแตอดีตซึ่งท่ีความนาสนใจ 

  1.2 มีแหลงหญาทะเลที่อุดมสมบูรณ และแหลงพะยูนแหงเดียวของทะเลอันดามัน จังหวัดตรังเปนแหลง
ทองเท่ียวเดียวในประเทศไทยท่ีเปนท่ีอยูอาศัยและแหลงอาหารของพะยูน เพราะมีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
หญาทะเล 

  1.3 มีระบบคมนาคมขนสงที่ครอบคลุมทุกดาน การเดินทางมาจังหวัดตรังสามารถเดินทางไดสะดวกทั้งทาง
บก สามารถขับรถยนตสวนตัว นั่งรถประจำทาง หรือโดยสารดวยรถไฟไดสะดวก ทางอากาศ สามารถน่ังเครื่องบินมายังจังหวัดตรัง
ไดโดยสายการบินที่ใหบริการขณะนี้ 3 สายการบิน ทางน้ำจะเปนการเดินทางเพื่อเชื่อมตอไปยังเกาะตาง ๆ ซึ่งมีทาเรือ 4 แหงใน 
4 อำเภอคอยใหบริการนักทองเที ่ยวและประชาชนทั ่วไป ดวยระบบคมนาคมที่คลอบคลุมทุกดานทำใหเอื ้อตอการพัฒนา  
การทองเที่ยวใหมีความสะดวกในการเขาถึงมากย่ิงข้ึน 

  1.4 มีสินคาของท่ีระลึกประจำจังหวัดที่สรางชื่อเสียงระดับประเทศ จังหวัดตรังมีสินคาท่ีเปนที่รูจักและเปนที่
นิยมของนักทองเที่ยว เมื่อเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดตรังจะตองช้ือติดไมติดมือเปนของฝากกลับไปฝากคนท่ีรักและนับถือ 
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  1.5 เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศของภาคใตฝงอันดามัน เนื่องดวยจังหวัดตรังใหความสำคัญในเร่ือง
การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวและมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณทั้งทางบกและทางทะเล 

  1.6 มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางบกและทางทะเล เนื่องจากจังหวัดตรังมีแหลงทองเที่ยวท่ี
หลากหลาย จึงทำใหเกิดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดครอบคลุมทุกเพศทุกวัยตามความตองการเฉพาะ 

 2. สภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดออน (Weaknesses) ของการทองเที่ยวในพ้ืนที่ชายฝงทะเลของจังหวัดตรัง 
  2.1 โครงสรางพื้นฐานหลักและเสนทางคมนาคม ยังไมเพียงพอและยังไมไดมาตรฐาน  จังหวัดตรังยังคงพบ
ปญหาในเรื่องการเตรียมความพรอมและการประชาสัมพันธในดานความปลอดภัยและความพรอมของสถานพยาบาลหรือศูนยให
การชวยเหลือดานการทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวบริเวณเกาะและน้ำตก 

 2.2 ทรัพยากรดานการทองเท่ียวขาดการตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคา ขาดการนำภูมิปญญาชุมชนมาบูรณาการดวย
ศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อพัฒนาสินคาทางภูมิปญญาใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น หรือเปนการชวยอำนวยความสะดวกใหกับ
ชาวบานในทองถิ่นไดมากข้ึน 

 2.3 ขาดแคลนบุคลากรดานการทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกที่มีความรูความเขาใจในภาษาตางประเทศ 
บุคลากรในธุรกิจทองเท่ียวของจังหวัดตรังสวนใหญจะเปนผูที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเบื้องตน หากเปนผูที่ผานการฝกอบรม
ดานการสื่อสารในระดับที่คลองแคลวจะยายไปทำงานในจังหวัดทองเท่ียวท่ีมีคาตอบแทนสูงกวา 

 2.4 กิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวจังหวัดตรัง ยังมีจำนวนนอย 
กิจกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดตรังเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการดำน้ำตื้น เที่ยวชมธรรมชาติ เรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กิจกรรม
เหลานี้ยังคงขาดการพัฒนาหรือสรางกิจกรรมใหม ๆ ที่ดึงดูดความสนใจขึ้นมาเพื่อนำเสนอทางเลือกใหกับนักทองเท่ียว 

 2.5 งบประมาณไมตอเนื่องและเพียงพอสงผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดใหมีความสวยงาม 
และไดมาตรฐาน เนื่องจากจังหวัดตรังมีแหลงทองเที่ยวที่กระจายตัวทั่วทุกอำเภอและสวนใหญเปนสถานที่ท องเที่ยวในการดูแล
ของหนวยงานรัฐ เชน อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม เปนตน และบางสถานท่ีเปนของเอกชน ซึ่งตองใชเงินในการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

 2.6 ขาดการอนุรักษและจัดการดานวัฒนธรรมและวิถีชีว ิตใหเกิดความยั ่งยืน  กระแสโลกาภิวัตน
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสงผลใหคนรุนใหมตระหนักรูและการสบืทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นนอยลงประกอบกับขาด
การสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ ในการเขามีสวนรวมอนุรักษและบริหารจัดการดานวัฒนธรรมอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3. สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunities) ของการทองเที่ยวพ้ืนที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง 
 3.1 การเติบโตของกลุมประเทศ BRIC สงผลใหนักทองเที ่ยวจากประเทศเหลานี้เพิ ่มจำนวนมากขึ้น  

กลุมประเทศเหลานี้จะมีนักทองเที่ยวและการจายเงินเพื่อการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีน รัสเซีย และ
อินเดีย ทั้งนี้ในจังหวัดตรังจะพบนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคาครองชีพไมสูง อาหารการกินรสชาติ
ถูกปาก และเปนเมืองที่ไมพลุกพลานมากนัก 

 3.2 รัฐบาลใหความสำคัญกับการทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงสรางรายได โดยมีนโยบายสนับสนุนและกระตุน
การทองเที่ยวอยางจริงจัง เนื ่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ใหความสำคัญกับการทองเที่ยวในฐานะเปนเครื ่องมือสำคัญใน  
การขับเคลื่อนเสถียรภาพและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 3.3 จังหวัดตรังอยู ในพื ้นที ่ความรวมมือของกลุ มพัฒนาเศรษฐกิจ IMT-GT สงผลตอการเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีเปนนักทองเที่ยวใหม เนื่องจากผูนำท้ัง 3 ประเทศไดเห็นชอบที่จะใหผลักดันการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ
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ในลักษณะไตรภาคีระหวางภาคใตของไทย ภาคเหนือของมาเลเซีย และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย  เพื ่อสงเสริม
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนระหวางประเทศ 

3.4 ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี ทำใหเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
มากยิ่งข้ึนทำใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางไดงายและหาขอมูลไดสะดวกข้ึนนับตั้งแตดานระบบสารสนเทศในการจอง ซื้อตั๋ว และ
ยานพาหนะในการเดินทางที่ทันสมัยทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศทำใหนักทองเที่ยวสามารถจองตั๋วผานเว็บไซตและคนหาขอมลู
การทองเที่ยวในทุกดาน 

3.5 นักทองเที่ยวท่ีนิยมเดินทางทองเท่ียวระยะใกลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ดวยพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่นิยม
เดินทางในระยะใกลมากขึ้นเนื่องมาจากเวลาวันหยุดที่จำกัดทำใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
ใกล ๆ หรือมีการคมนาคมที่ตองสะดวก 

3.7 กระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันนี้ประชาชนและนักทองเที่ยว
สวนใหญเริ่มใหความสนใจกับการอนุรักษและใหความสำคัญกับธรรมชาติทำใหเกิดกระแสการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งนี้จังหวัดตรังมี
แหลงทองเท่ียวสวนใหญเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เนนการอนุรักษควบคูไปกับการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู กิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดตรังสามารถทำไดหลายรูปแบบในพ้ืนท่ีธรรมชาติที่มีระบบนิเวศตาง ๆ กัน 

4. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรค (Threats) ของการทองเที่ยวพ้ืนที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรัง
4.1 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกและในประเทศ สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจชะลอเดินทางทองเที่ยว 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของตางประเทศ ยังอยูในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศอเมริกาและทวีปยุโรปบางประเทศ สงผลให
นักทองเที่ยวชะลอการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศหรือหากเดินทางมาทองเท่ียวก็จะมีการใชจายที่รัดกุมมากยิ่งข้ึน 

4.2 การเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกสงผลให
นักทองเท่ียวตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียว ในอดีตจังหวัดตรังไดรับผลกระทบจากเหตุการณสึนามิ ทำลายทรัพยสิน ความสวย
งานของธรรมชาติ และภาพลักษณของความปลอดภัยตลอดจนความสามารถในการรับมือแกไขเมื่อเกิดเหตุภัยพิบั ติฉุกเฉินขึ้น 
นอกจากนี้ สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกวา เอลนีโญ สงผลตอทรัพยากรการทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง 
ตลอดจนการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 สงผลใหการทองเที่ยวหยุดชะงัก เนื่องจากความไมปลอดภัยทางรางกายและ
จิตใจ 

4.3 การแขงขัน และแยงชิงนักทองเที่ยวของจังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน เนื่องดวยการทองเที่ยว
เปนแหลงสรางรายไดใหกับชุมชนและประเทศจากการใชตนทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณและใชจุดเดนของแตละพื้นที่
ในการดึงดูดนักทองเที่ยว 

4.5 การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวขาดความตอเนื่อง เพราะมีกาเปลี่ยนแปลงผูบริหารและนโยบาย
ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงหรือหมดวาระของผูบริหารจังหวัดตรังหรอืผูดูแลรับผดิชอบดานการทองเที่ยวของจังหวัดตรังสงผลตอ
การพัฒนาการทองเท่ียว การเดินหนานโยบายไมตอเนื่อง 

4.6 ขอจำกัดดานกฎหมายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่อยูในเขตอุทยานของจังหวัดตรัง ทั้งนี้เนื่องจาก
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติที่ใชมานานไมไดมีปรับแกไขใหสอดคลองตอสถานการณการทองเที่ยวในปจจุบันและนโยบาย
สงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลสงผลตอขอจำกัดในการพัฒนาและปรับปรุงสิ ่งอ ำนวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวใหมี
มาตรฐานและปลอดภัย 
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5.สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ดานจุดแข็ง จากการวิเคราะหพบวา การทองเที ่ยวพื ้นที ่ชายฝ งทะเลจังหวัดตรังมีแหลงทรัพยากรทองเที ่ยว
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ สอดลองกับวัชระ กรรณิการ และเสานารถ เล็กลอสินธุ  (2562) ระบุวา  
แหลงทองเท่ียวในจังหวัดตรังมีความนาสนใจและมีคุณภาพอยูในระดับมาก  มีแหลงหญาทะเลท่ีอุดมสมบูรณ และแหลงพะยูนแหง
เดียวของทะเลอันดามัน มีระบบคมนาคมขนสงที่ครอบคลุมทุกดาน มีสินคาของที่ระลึกประจำจังหวัดที่สรางชื่อเสียง จังหวัดตรัง
เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงนิเวศของภาคใตฝงอันดามัน และมีกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังทางบกและทางทะเล  

ดานจุดออน จากการวิเคราะหพบวา การทองเที่ยวพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดตรังมีโครงสรางพื้นฐานหลักและเสนทาง
คมนาคม ยังไมเพียงพอและยังไมไดมาตรฐาน ทรัพยากรดานการทองเที่ยวขาดการตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคา ขาดแคลนบุคลากรดาน
การทองเที่ยวโดยเฉพาะมัคคุเทศกที่มีความรูความเขาใจในภาษาตางประเทศ  แตไมสอดลองกับวัชระ กรรณิการ และเสานารถ 
เล็กลอสินธุ (2562) ระบุวา เจาหนาท่ีสามารถอธิบายถึงความสำคัญของแหลงทองเท่ียวไดเปนอยางดี เหตุผลดังกลาวอาจอธิบายได
วา เจาหนาที่ไดรับการฝกอบรมใหมีความรู ความสามารถในการใหคำแนะนำ และถายทอดความรูจนเกิดความชำนาญในการให
ขอมูลแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวจังหวัดตรัง ยังมี
จำนวนนอย งบประมาณไมตอเนื่องและเพียงพอสงผลตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดใหมีความสวยงาม และไดมาตรฐาน 
ตลอดจนขาดการอนุรักษและจัดการดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหเกิดความยั่งยืน สอดลองกับวัชระ กรรณิการ และเสานารถ  
เล็กลอสินธุ (2562) ระบุวา ภาคีการทองเท่ียวจำเปนตองจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสำนึกใหคนในจังหวัดตรังเกิดความรัก
และหวงเหนประเพณี วิถีชีวิตทองถิ่นของตน 

ดานโอกาส จากการวิเคราะหพบวา การเติบโตของกลุมประเทศ BRIC สงผลใหนักทองเที่ยวจากประเทศเหลานี้เพิ่ม
จำนวนมากขึ้น รัฐบาลใหความสำคัญกับการทองเที่ยวซึ่งเปนแหลงสรางรายได โดยมีนโยบายสนับสนุนและกระตุนการทองเที่ยว
อยางจริงจัง จังหวัดตรังอยูในพื้นที่ความรวมมือของกลุมพัฒนาเศรษฐกิจ IMT-GT สงผลตอการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปน
นักทองเที่ยวใหม สอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา สุวรรณวิจิตร (2562) ระบุวา โอกาสของการทองเท่ียวอันดามัน (จังหวัดตรังอยู
ในกลุมการทองเที่ยวอันดามัน) สวนหนึ่งเกิดจากแผนความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหวางไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  
ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี ทำใหเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดดียิ่ งขึ้น นักทองเที่ยวที่นิยมเดินทางทองเที่ยวระยะใกลมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกระแสการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีกำลังไดรับความนิยมเพิ่มมากข้ึน  

ดานอุปสรรค จากการวิเคราะหพบวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกและในประเทศ สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจชะลอ
เดินทางทองเที่ยว การเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกสงผลใหนักทองเที่ยว
ตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยว สอดคลองกับศันสนีย กระจางโฉม, กรวรรณ สังขกร และนิเวศน พูนสุขเจริญ (2563) ชี้ใหเห็นวา 
สถานการณการทองเที่ยวไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำใหนักทองเที่ยวลดลง และธุรกิจการทองเที่ยวซบเซาเปนอยาง
มาก การแขงขัน และแยงชิงนักทองเที่ยวของจังหวัดใกลเคียง และประเทศเพื่อนบาน การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวขาดความ
ตอเนื่อง เพราะมีกาเปลี่ยนแปลงผูบริหารและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนขอจำกัดดานกฎหมายในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีอยู
ในเขตอุทยานของจังหวัดตรัง 

6.ขอเสนอแนะ
 6.1 ขอเสนอแนะสำหรับการนำไปปฏิบัติ หนวยงานภาครัฐดานการทองเที่ยวนำผลการวิเคราะหทั้ง 4 ดาน ซึ่งจะเปน
ประโยชนสำหรับการจัดลำดับความเรงดวนในการสงเสริมและปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลของจังหวัดตรังไดอยาง
เหมาะสมตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น 
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6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป งานวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลสำคัญที่มีสวนไดสวนเสียกับการทองเที่ยว  ทั้งนี้หากเพิ่มกระบวนการสัมภาษณแบบสนทนากลุมในประเด็นจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรคเพื่อสรางขอสรุปจากการเปรียบเทียบผลการสัมภาษณเชิงลึกสงผลใหผลการวิจัยคลอบคลุมและชัดเจนขึ้น 

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสียทางการทองเที่ยวจากทุกภาคสวนในการใหขอมูลสัมภาษณเพื่อประกอบการทำวิจัยและ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มอบทุนสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
ประจำป พ.ศ.2563 ภายใตแผนการวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดตรังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 
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Abstract 

This article aims to study student analysis on educational rights by using reader response 

in selected reading “ As School Master that pursues the pedagogy of ideal learning among undergraduate 

students in education major. Data were collected by 34 pieces of students’ reports about their reading. 

Observation rubrics and reader's response checklist were used in this study. The result found that the 

student strongly believes in a proper learning environment could serve their learning outcome. Moreover, 

their opinions show that reading response enhances their new perspective to the world and let them 

engage with their identity to become a real teacher. This article ends with some suggestions on how 

teacher educators form up a proper learning environment and raise awareness of discursive cultural 

language in the classroom activity. 

Keywords: educational rights, discursive cultural language, EIL learners, perception 

Introduction 

World Bank organization (2019) highlights the issue about the educational crisis. In this article, 

there are several arguments that being in school isn’t the same as learning. This statement refers to the 

fact that learning is facing a crisis, especially a teaching crisis. For students to learn, they need good 

teachers—but many education systems pay little attention to what teachers know, what they do in the 

classroom, and in some cases whether they even show up. Critical pedagogy, unlike dominant modes of 

teaching, insists that one of the fundamental tasks of educators is to make sure that the future points the 

way to a more socially just world, a world in which the discourses of critique and possibility in 

conjunction with the values of reason, freedom, and equality function to alter, as part of a broader 

democratic project, the grounds upon which life is lived. 

Based on the statement mentioned above, raising an awareness of the learning environment on 

education students major is the prior agenda in English literature class.  

I strongly believe that if students can read the text that they can engage with. They will point out 

their opinion with the process of critical thinking that serves the outcome of English literature course. 

Moreover, they will show their competency as a good reader as well. 

Literature overview 

There are several studies that point out pedagogy in a learning environment. Elda de Waal and 

M.M. Grosser (2008, p. 697) indicated the educational philosophy in their article “Safety and security at 
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school A pedagogical perspective” For example, in South Africa, one of the major characteristics of 

Outcomes-Based Education in is a paradigm shift regarding beliefs about learners, learning and teaching 

practices; a realization that learners learn in different ways and at different paces. This is where inclusion 

comes in, acknowledging that all learners have the right to education, can learn and need support. It is  

about respecting the fact that all learners are different in some way, and therefore it requires from 

teachers a change in attitude, behavior, teaching methodologies, assessment strategies, curricula and 

environments. The focus is on teaching and learning activities, with the emphasis on the development of 

efficacious teaching strategies that will be of benefit to all learners 

One way to understand motivation in the classroom is through the notion of intersectionality. 

According to Collins and Bilge (2016) , “intersectionality is a way of understanding and analyzing the 

complexity in the world, in people and in human experience”. A pedagogical framework of social division  

in a given society, for example, race, class, gender, sexuality, ability and age operate to build on each 

other and work together. Moreover, the educational system in the third world is full of social inequality 

that can’t assume that all students in remote areas, in a famine place, with their family’s poverty are able 

to enter the classroom.  

Sanchia Janita Prameswari and Cucuk Budiyanto (2017, p. 80) stated that the changes in learning 

management typically involve the introduction of various alternative learning methods. The development 

of an effective learning experience requires the modification of conventional learning. Teachers are 

required to create models of effective ways to deliver lessons as well as assisting students to create an 

enjoyable learning experience. It is argued that effective learning is directly correlated with the 

effectiveness of both teaching and classroom. Additionally, several literatures on the creation of effective 

learning, there seem to reveal more details and explanations on how the relationship between effective 

teaching and an effective classroom would affect the creation of effective learning. This condition would 

likely leave practitioners and academia without a clear guidance on how to operationalize the creation of 

effective learning by utilizing the management of an effective classroom and effective teaching in real 

life.  

Effective learners are indicated by a number of characteristics such as being active, competent in 

collaboration, lively discussion and eagerly building knowledge in teamwork. Students also demonstrated 

the ability to develop goals and plans, supervise their own learning and to be very flexible in any 

circumstances (2002). Geared with such attributes, students will be effectively learnt even in the absence 

of a teacher which requires the active role of students within their own learning processes (2007). Such 

conditions would likely diminish the involvement of teachers in delivering knowledge to students.  

Therefore, the need for lesson plans is mandatory in producing a positive atmosphere of 

classroom management. It can be concluded that effective learning might be achieved by allowing 

students to be actively learning anytime and anywhere. Teachers create an atmosphere of cooperation 

by facilitating collaboration within teamwork setting and group projects. Teachers also provide knowledge 

sourced from the real world. (2015). 
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Method 

The review of the literature was conducted according to the Systematic Literature Review 

framework. The review was done systematically over 10 articles in education. To obtain the appropriate 

publication, the research employed keywords such as effective learning, critical reading, learning English 

through literary works 

The results and discussion were written by gathering an analysis of students’ essay and semi 

interview in group discussion in English Prose class. Teacher gave them a significant keyword for 

brainstorming idea before writing essay. Using reflective journal and rubric to keep track on reader 

response and reader behavior of the students’ performance with guided questions designed by Chi-An 

Tung and Shu-Ying Chang (2009, p. 292) as follows ; 1) Can reading literature help undergraduates 

cultivate critical thinking skills? 2) 

Is students’ English proficiency related to their acquisition of critical thinking skills? 3) Can reading 

literature help them develop dispositions for critical thinking? Chang and Tung believed that a piece of 

literature is a mirror of life and a reconstructed world. By investigating into its plot, thematic 

development, and the interactions of the characters with others and the milieu, readers are exposed to 

multiple points of view and thus compelled to think and rethink their own ideas and actions. 

 

1. Learning Literature: A debate and discussion of ESL literary students 

Fithriyah Inda Nur Abida (2016, p. 11) remarked on her article “Critical Thinking Skills to Literary 

Works A Method of Teaching Language Through Literature” that teaching a language has become a 

challenging task for the teachers to assist students in language acquisition. In the present time, the ability 

to master a language is vital for a language as a powerful means of communicating. The common 

teaching strategy often significantly help learners to attain greater proficiency by making the learning 

process easier, more efficient, and more self-directed, but most students often fail to invoke strategic 

behaviors effectively. Consequently, they neglect the competence and ability to think creatively and 

critically.  

As a result, the benefits of studying literature are to engage readers in the kind of problem 

solving based on philosophy, science and technology. It is also to gain vast experience by reading. In 

addition, studying literature helps us to practice analytical thinking and criticism, principles to help 

improve language skills and understand our culture and beliefs. More importantly, the benefits of 

studying literature are broadening our perspectives, learning culture and getting to know different people, 

engaging you in the kind of solving important problems in your own life and developing our interpretation 

skill. Moreover, literature opens up a world of inspiration and creativity, while also developing skills that 

are essential for today's global environment. It is a chance to discover how literature makes sense of the 

world through stories, poems, novels and plays. It is also a chance to sharpen ability to write, read, 

analyze and persuade. 
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Literature and language are closely related and this is a fact none can deny. Literature, whether 

canonical or not, can make positive contributions to the language class by being motivating and thought 

provoking. (2016, p. 13) As a previous discussion, Literature serves us ‘a reader’ as a mirror to accurately 

reflect the realities of man and society. Do not add beautiful colors to stimulate fantasies. But in reality, 

very few people get into the habit of reading tabular literature every day and always point the way in 

the  

best way. Because some people read through and fail to analyze the conflicting aspects, what is good 

and bad to be applied to solve the problem of coexistence in society. However, literature allows us to 

learn in a different perspective than our own life. Which sometimes help us to deal with some problems. 

Obviously, the challenge for studying literature are the interpretation of literary texts which we 

have to decide what does this literature want to reflect to the reader? What are literary and literary 

values? What are the situations, scenes, colors, characters, symbols, seasons, what do the authors want to 

tell us? These are all a literary challenge to explore. This article describes and reflects the notion of 

learning literature by showing the way to engage text and reader. During class discussion, teachers and 

students share ideas about the good environment to learn and how to find out the information that is 

related to learners ‘experiences. “Ideal education for children is one interesting point to make an 

argument in group discussion. Learners can show their text evidence by reading selected text.  

Finally, it is hoped that this article demonstrates to teachers, educators, and learners to shape a 

framework for curriculum design of distance learning of EIL learners and point out further suggestions by 

educational students who in the future are real teachers for the future generation. 

1. Discuss Gandhi’s view on education: Gandhi's model of learning by doing

M.K. Gandhi ‘ As Schoolmaster’ is an extract from Gandhi’s autobiography. The Story of My 

Experiments with Truth. This chapter gives us Gandhi’s views on education. Mahatma Gandhi was the 

primary leader of India’s independence movement and also the architect of a form of nonviolent civil 

disobedience that would influence the world. Until Gandhi was assassinated in 1948, his life and teachings 

inspired activists. Mahatma Gandhi was the leader of India’s non-violent independence movement against 

British rule and in South Africa who advocated for the civil rights of Indians. Born in Porbandar, India, 

Gandhi 

studied law and organized boycotts against British institutions in peaceful forms of civil disobedience. He 

was killed by a fanatic in 1948. When he lived in South Africa, Gandhi continued to study world religions. 

In Gandhi's educational thoughts he thinks the development of the personality of a child is more 

important than mere literacy or knowledge of different subjects. In other words, he believed in life-

centered as well as child-centered education. Besides learning of three R's Reading, Writing and Arithmetic 

in school, he insisted on development of these H's Hand, Heart and Head. Thus, the aim of Education 

should be of  

developing the integrated personality of the child. He strongly believed that one of the essential aims of 

education is the moral development or character development. Moreover, Gandhi's concept of education 
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is of quite significance in the contemporary situation. His philosophical concept of education is entirely 

based on the development of human personality, to maintain the discipline, to create the manual work 

with learning and to develop the culture of peace. He was a great educationist and an individualist 

par excellence. He knew that education is the most important means in the society which can be used as 

an instrument of socio-economic progress, material advancement, political evolution and moral 

development of an individual. Gandhi's whole philosophy and work was based on ethics and morality. His 

concept of education is also founded on ethics and morality. It may be said that his concept of education 

has full of religious ideas. His idea of religion is different from the common concept. His concept of 

religion is 'service of humanity'. For the spirit of religions, he propounded 'Nai Talim' or 'basic education'. 

This new education system, Archarya Kriplani says, '...is the coping stone of Gandhi's social and political 

edifice'. His philosophical thought on education is highly pedestal that creates the socio-economic 

development of the society 

The story presents Gandhi’s attempts to provide a better education to the inmates of the farm, 

which becomes an enunciation of Gandhi’s educational philosophy. People belonging to different 

religions lived in the Tolstoy Farm. They lived together like one family. Gandhi was not satisfied with the 

current system of education there as that was giving children only three ‘R’s which included Reading, 

Writing and Arithmetic. 

The children of all ages in the farm were given the literary training (paragraph 3, line 3), 

vocational training (paragraph 5, line 1) and moral training as you can see from paragraph 3, line 1 

“Gandhi strongly believed that moral training should be given to all children alike. He regarded character 

building as the proper foundation of their education and once this foundation was laid, they could learn 

all the other things themselves or with the assistance of friends.” 

As previous analysis, the story pointed out that he decided to find out a comprehensive system 

of education. Gandhi is committed to creating a new education foundation that is appropriate for children 

on the farm because the education that was available at the time was not suitable for the children of his 

farm. He persistently believes that morality makes children good for society, and he promotes various 

fields of work. To give the children on the farm both knowledge and abilities for the future. Gandhi got 

the help of Mr. Kallenbach and Sjt. Pragji Desai the close associates of Gandhi in South Africa. Gandhi and 

his friends help each other teach students closely and teachers were working with the students and they 

became role models for them and thus students learned cheerfully. 

2. Gandhi's views on educational philosophy and the real aims of education

Education should aim at imparting knowledge, skill, and information to the pupils in order to 

make them self-reliant; not to be a drag or parasite upon others. As such, vocational bias in education is 

absolutely necessary for enabling pupils to be productive members in the society. The real aims of 

education are to teach, training and guide the student in an all-round development such as moral 

training, literal training and vocational training, there are all foundations to help the student character 

building. But not only can these training improve the student's development but they also can learn from 
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their mistakes. Sometimes life learns from mistakes which lets us know what we did wrong then what we 

should do in order not to go back and make the same mistakes. Moreover, the real aim of education is to 

teach the student to understand and accept the people in different conditions and environments. 

The real aims of education are educating children all- round, including learning, living, learning to 

do various professions, learning morals and ethics. Make children grow up to have a quality and live a 

valuable life in their everyday life. learn to solve problems and learn to live a good life by themselves. 

Children are able to try everything they could never do, challenge themselves, practice being together as 

a family, helping and caring for each other. Like Gandhi he created this Tolstoy Farm gives peace to all 

inmates and gives all children happiness and inspiration of diverse knowledge. The aim of education is 

the most essential tool in the future of all children. Education attached to literacy is not enough. 

Therefore, teachers need to equip children with cognitive-seeking and peripheral thinking skills. Teachers 

are the leader in training children to understand and have to understand behaviors, mental states and 

the differences from the children’s environment. Therefore, appropriate arrangements for learning 

activities should be arranged accordingly so that children are interested in learning, doing activities with 

friends who are religiously different according to their living environment. 

3. Gandhi's learning philosophy: A Discovery of pursuit of religion

MAHATMA GANDHI as a great leader has recognized the major religions of the world as historical 

and cultural phenomena. Beyond these particular forms there is the religion of humanity which is 

reflected as faith in the moral order. This religious belief, Gandhi held, is common to all particular 

religions. He said The soul of religions is one, but it is encased in a multitude of forms For him, the 

moral order which governs the universe is Satya and the process by which life is continued is ahimsa. All 

religions are nothing but appropriations of Satya under the condition of cultural limitation and human 

finitude. Thus religions as cultural and historical phenomena are more or less true. They are equal in the 

sense that no single religion has the absolute or exclusive truth. He said Religions are different roads 

converging on the same point. What does it matter that we take different roads as long as we reach the 

same goal? In reality, there are as many religions as there are individuals  

According to Gandhi, true religion is not narrow dogma. It is not external observance. It is faith in 

God and living in the presence of God, it means faith in a future life, in truth and ahimsa. He understood 

the fact that religion is a binding force which ultimately calls to accelerate the process of realization of 

fundamental unity He gives a simile of a faithful husband who would love no other woman. Even her 

faithlessness would not wean him from his faith. The bond is more than blood relationship, so is the 

religious bond if it is worth anything. It is a matter of the heart. 

4. Ghandi’s attitude on learning in cheerful environment

Learning makes a cheerful experience for children in the Farm because it is a family learning that 

can do various activities together. Children have a much more than normal school experience. They live 
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happily in society, learn how to live. Do everything by themselves and is a person who knows how to 

help  

the other. Moreover, they learn their profession by practicing real activities such as shoe making, 

carpentry, cooking and more. Including exercising on the farm keeps children in good physical and mental 

health. Children live and learn in this Farm together, making them love and loyal to each other like real 

family. With the learning that the children have gained in Tolstoy Farm, the children here will have a 

great future. They can experience a wide variety of life with knowledge, joy, fun and happiness with 

inmates in Tolstoy Farm. 

In my point of view, the important thing that makes a cheerful experience learning for children in 

the Farm is learning as interpolated through willing work and the teacher does it. In addition, doing things 

that you are not was forced to be true happiness. Being able to do what you like and have a great 

motivational teacher and role model, active participation in the work by the teachers made the children 

in this farm learn happily as a result, they have a cheerful experience. As you can see from paragraph 5, 

line 2-4, 

“It was a system in Tolstoy Farm that youngsters were not asked to do anything which was not 

done by the teachers. Teachers were working with the students and they  

became role models for them and thus students learned cheerfully.” 

5. The role of ideal teacher educator: Inspiration by Ghandi’s autobiography

The authoritative role that a teacher plays can be in two ways, high authority, high involvement, 

and high authority low involvement. These teachers would have their ways and norms but if they are 

highly involved, they would work for the betterment of the students, encourage hard work, and would be 

open to questions and queries. Students usually see authoritative teachers as caring and reasonable. 

As mentioned, in an authoritative classroom, the students have the freedom to ask questions 

and clear their doubts. However, on the other hand, if a teacher is authoritative and has low involvement 

in the classroom, well, let’s just say that that is an example of how a classroom shouldn’t be. Another A 

delegator, as the name suggests is someone who delegates responsibilities and just overviews the overall 

functioning of the classroom. They are neither highly involved nor show less involvement. They give the 

students ownership and are mostly seen when learning occurs through group activities and classroom 

discussions. This is best suited for subjects that require group activities. Chemistry, physics, and in the sort 

of subjects that require lab activities, the teacher often assumes the role of a delegator. Delegator is one 

of the 7 roles of a teacher. 

When a teacher demonstrates the concepts and ideas, the learning is more effective. A 

demonstrator is one who crosses boundaries and goes the limit to ensure that the students have a 

meaningful experience. It is one of the basic functions of a teacher to explain and demonstrate the 

concepts. The most common role that a teacher takes on in a classroom. When they are reading from 

the textbook, explaining a topic, and just doing what most teachers do in the classroom, it is a lecturing 

or tutoring role. Again, it can be one with high involvement from the student’s side. When there’s high 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2445 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



involvement from both the teacher and the students, there are better chances of the concept being 

conveyed in a better way and the lesson would stay with the students for longer. Another interesting 

teacher’s characteristic is like a library. The teacher is just an assessor, they are always there and the 

students can turn into the teacher for help anytime but most of the work is done by the students. In this 

role, the teacher asks the students to take classes, seminars, etc. and when they are stuck, the teacher 

helps them with the subject knowledge that he/she has. As the name suggests, they act as a resource for 

the students. 

Teachers play vital roles in the lives of the students in their classrooms. Teachers are best known for the 

role of educating the students that are placed in their care. Beyond that, teachers serve many other roles 

in the classroom. Teachers set the tone of their classrooms, build a warm environment, mentor and 

nurture students, become role models, and listen and look for signs of trouble.  

To conclude, teachers’ role a very important role in improving the quality of education for the 

students. Therefore, the duties and responsibilities of teachers are what needs to be done based on the 

principles of morality, ethics, law and the realization of rightly because educating children should be 

more than duty , but on giving love and progress in the future, giving all students the ability to be a good 

citizen, serves to facilitate teaching and learning.  

At the same time, teachers should create an educational support environment that is conducive for 

learning because the word teacher is familiar to us. The teacher is the one who gives advice for the 

benefit of learning for learners. Learners both in educational institutions and outside education 

institutions. Teachers' duties to adjust to keep up with changing situations, especially in the current age of 

information technology, modern communication with advancement and access to more and faster 

information Therefore, teachers need to adapt and develop themselves to keep up with the evolving era 

in society. Moreover, there must be enthusiasm to develop educational skills, including living skills and 

modern science to create new learning and students benefit from effective learning, but they are the 

most. 

Summary and interpretation 

Firstly, teacher should understand the difference learning of student that they have the kind of 

different way to learn so teacher must have the diverse learning and teaching to develop their all 

students. Secondly, teachers should be generous and selfless. Teachers should give help or support to 

the student when they have a hard time or when they need support. Sometimes teachers might teach 

and help some students to better understand the lesson after class or in extra class so teachers need to 

sacrifice time to help them. Thirdly, the teacher should be a mentor along with the teacher. Teachers 

focus on sharing the knowledge to the student. However, a mentor is to share and to give the student 

about Experience. So, the teacher can give the knowledge and the experience to help them all round 

development but not try to tell them only how to do, let them think by themselves why they should do 

and not judge them based on your lived experience that who can do or who cannot do. Finally, teachers 
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should learn about psychology completely. Psychology is the scientific study of the mind and behavior of 

the people. It helps the teacher much more understand character Identity and get to know the student 

by a method that is reasonable. So, learning psychology is essential for a teacher to understand the mind 

and behavior of the student.  

Conclusion 

According to Abida’s article (2016, p. 17) it is vital evidence that language of the literature is also 

special, the word is chosen in a particular way to express the meaning as well as the context. It is 

because readers don’t only learn about the words, or the grammar of the language. They also learn the 

culture, the context, and the hidden meaning of those concise words. Therefore, learning the language of 

literature will definitely broaden our knowledge of the study of language. Education should aim at 

imparting knowledge,  

skill, and information to the pupils in order to make them self- reliant; not to be a drag or parasite upon 

others.  

As such, vocational bias in education is absolutely necessary for enabling pupils to be productive 

members in the society. The lesson from this article is we have to accept the difference between people 

that no one thinks or believes in the same thing. We are born to make differences. The teacher is the 

person who must understand and accept the differences of the children to find out how you can teach 

or give experiences to them. Sometimes it’s hard to understand the difference between people but it’s 

not difficult to try. Moreover, character building is the important thing to help the children to have 

different goals and lives.  

To conclude, the role of teachers in proper education in my opinion are including; teachers 

should understand the difference in the learning of students, teachers should be generous and selfless, 

teachers should be mentors along with teachers and should learn about child psychology and education 

psychology completely. 
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Abstract 

This article aims to investigate how L2 learners at teacher college deal with language learning especially 

when they challenge themselves learning English with non-native speaker teachers and how do they gain 

knowledge by themselves. This article uses qualitative research method to collect data by observation in 

English prose classroom activity; group discussion, individual presentation, reports and assignments 

related to the theme of pedagogy and language acquisition. The population in this research were 32 

educational major students who enrolled in English Prose course. The results revealed that L2 learners 

participate themselves with the texts they were familiar with. Most of them prefers to read both fiction 

and non-fiction texts concerning their studying atmosphere as teacher educator, children’s right on 

education, quality in life, language identity, the challenges in second language acquisition without native 

speaker teacher. Moreover, they echoed the perception of proper learning environment for L2 learners 

and ESL classroom management in Thailand.  

Keywords:  L2 learners, second language acquisition, English Literature, English Prose, learning 

environment, classroom management  

Literature review 

L2 language mean by Richard Nordquist (2020) mentioned that L2 is a second language is any 

language that a person uses other than a first or native language. Contemporary linguists and educators 

commonly use the term L1 to refer to a first or native language, and the term L2 to refer to a second 

language or a foreign language that's being studied. Vivian Cook notes that "L2 users are not necessarily 

the same as L2 learners. Language users are exploiting whatever linguistic resources they have for real-life 

purposes. Language learners are acquiring a system for later use" (Portraits of the L2 User, 2002) 
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Several decades, concept of culturally sustaining pedagogy seeks to perpetuate and foster – to 

sustain – linguistic, and cultural pluralism as part of schooling for positive social transformation. With the 

notion of fundamental education to all humankind, scholars, educators and educational institution seek 

an opportunity to balance the system and ask for collaboration among each nation. In essence, 

fundamentally remaining the purpose of education, the right of distance and mainstream education is the 

most important to set the educational policy.  

Method 

To analyze students’ perception about the story they read, I use Bloom taxonomy to categorize 

the topic for discussion as follow;  

Figure 1: “Bloom Taxonomy Revised” 

Cited:  https://thepeakperformancecenter.com/educational-learning/thinking/blooms-taxonomy/blooms-

taxonomy-revised/ 

In group discussion process, I deliberate the questions into 7 items. For these following questions 

show and reflect the perception about learning environment and classroom activities that might be in 

their future classroom.  Then the student chose only 4 items to answer 
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Type of cognitive domain verb of each question 

1. Remembering 2. Understanding 3. Analyzing 4. Synthesis

 What do you admire about 

Panchito? Why? 

Why do you think 

Panchito calls Mr. Lema 

his "best friend at 

school"?  

What clues indicate 
that Panchito has 
been through this 
before? 

What are the main 
difficulties of 
constantly moving 
and attending new 
schools? 

What brings tears to 

Panchito's eyes at the 

beginning of "The Circuit"?  

 What is the best thing 

that happens on the 

last day of school? 

 In what way does 
the final paragraph 
bring Panchito back 
to where he was at 
the beginning?  

What might other 
students do to make 
Panchito feel more 
comfortable? 

 What does Panchito do on 

his school lunch hours? 

What is the worst thing? Based on what you 

learn in the story, 

how would you 

describe Panchito's 

personality? 

 Why does he react this 

way? 

Explain how this return 

to the beginning is 

connected to the title. 

When and why is Panchito 

finally able to go to 

school? 

Table 1: Identify the question for group discussion by bloom taxonomy adapted from various resources 
by Pam Sigler, UK Senior Extension Specialist, Program & Staff Development. 

Cited: http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html [pdf] 

Result and Finding 

Based on 30 respondents, the most frequent answers are as follows;  
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Question Number of 

Respondent 

Percentage Frequent words 

What are the main difficulties 
of constantly moving and 
attending new schools? 

26 81  new

school 

move 

friend 

difficult 

attend 

place 

society 

activity 

abandon 

lonely 

loss 

pressure 

adaptation 

Table 2: the percentage of question that respondent frequently answered. 

Cited: adapted from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html [pdf] 

Figure 2: Words Phrase Frequency Counter 

Cited: https://www.wordclouds.com/ 
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Question Number of 

Respondent 

Percentage Frequent words 

What do you admire about 

Panchito? Why? 

15 47 Grateful, Parents, Work, Family 

Work hard, Determined 

Patience, Effort 

Table 3: the percentage of question that respondent frequently answered. 

Cited: adapted from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html [pdf] 

Figure 2: Words Phrase Frequency Counter 

Cited: https://www.wordclouds.com/ 

Question Number of 

Respondent 

Percentage Frequent words 

What might other students do 

to make Panchito feel more 

comfortable? 

19 59 English, Friend, Believe, Teach 

Help, Communicate, alone 

Table 4: the percentage of question that respondent frequently answered. 

Cited: adapted from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html [pdf] 
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Figure 3: Words Phrase Frequency Counter  

Cited: https://www.wordclouds.com/ 

Question Number of 

Respondent 

Percentage Frequent words  

- In what way does the final 
paragraph bring Panchito back to 
where he was at the beginning? 
- Explain how this return to the 

beginning is connected to the title. 

 18  56 Seasonal, place, move, 

cardboard, pack, boxes, 

cycle, relocate 

Table 5: the percentage of question that respondent frequently answered.

Cited: adapted from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html [pdf] 

Figure 4: Words Phrase Frequency Counter  
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Cited: https://www.wordclouds.com/ 

Question Number of 

Respondent 

Percentage Frequent words 

What is the best thing that 

happens on the last day of 

school? 

 17  53 

Table 6: the percentage of question that respondent frequently answered. 

Cited: adapted from http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html [pdf] 

Discussion 

After an analysis of statistic of word variation, there are some interesting finding as follows;  

Learning EFL in Thai context: Educational system and issues 

According to the National and international Conference Interdisciplinary Research for local 

Development Sustainability (2021) showed the results of the study that the most of the courses used in 

English language learning management, leaders came from the core teacher curriculum. Most of them use 

video, most of them buy with school regulations, teachers produce it by themselves, and students look 

at them. 

English training rooms do not like laboratory equipment, neither practical nor usable nor limited. 

The most serious issue English language is that the English language learning materials are not strict. In the 

very high level, i.e. teachers lack understanding of the subject curriculum, English language is not suitable 

Figure 5: Words Phrase Frequency Counter  

Cited: https://www.wordclouds.com/ 
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for the language taught, teachers are not fluency in English. Additionally, from the Professional Learning 

Community of English Teachers of Khon Kaen Provincial Administrative Organization (2018) mentioned 

that the teachers identified five important problems in studying English for secondary school students as 

follows: 1) their basic knowledge of English is not very good, including not knowing and unwilling to 

memorize basic vocabulary; 2) they do not pay attention to their study and are uncooperative; 3) they 

are afraid to speak English and express themselves; 4) they are unable to pronounce words correctly; and 

5) they do not have analytical skills.

In my experience, the problems of studying in English are very long time and still occurs in 

Thailand. The problem that I encounter most is the poor attitude of the learners to learn English. By 

factors such as bullying pronunciation by teacher to students, popularity of social that people who speak 

English in their daily life are unusual and embarrassing because English is not a familiar language for them. 

However, there are many ways to tackle the problem of learning English as a foreign language. 

Studying English in Thailand is focused on memorization rather than practicality in everyday life. There are 

a variety of activities that the school can integrate into the English language, such as English singing 

competition, Crosswords competition, English drama activities, etc. These activities can improve thinking 

and adaptation processes. Change the attitude of learners who do not like English subjects. 

How to learn English as Foreign Language? 

Following the ESL directory website (2021) mentioned that if you as one of the most spoken 

languages in the world and the common tongue of business, education and entertainment, learning 

English is nearly a necessity these days. I recommend you about how to learn English as a second 

language Although it is often considered one of the most difficult languages to learn, with the right 

attitude. 

“Faith is taking the first step, even when you don’t see the whole staircase.” This quote is from 

the book p.43 by Martin Luther king who was African American Baptist minister and activist who became 

the most visible spokesperson and leader in the Civil Rights Movement from 1955 until his assassination 

in 1968, I believe that you just believe in yourself and make your goal to achievement, there are several 

ways to learn English such as building your vocabulary every day by choosing new words to learn and 

repeating each word over and over to reinforce the memory of those new words, and underline words 

you don’t know. Look up the word in an English dictionary. Speaking English in daily will help you learn 

English and will also help your confidence while speaking the language. Therefore, keep in mind that 

confidence is the key to sounding natural and feeling good about your learning experience. Listen to a 

variety of English content anywhere you can. Paying close attention to sources like the news, popular 

songs, podcast and everyday conversations can greatly increase your knowledge of words, word patterns, 
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phrases and expressions. And the best way to learn English is reading. It will help in the repetition of 

seeing what English words look like and can makes you recognize about the several words in different 

meaning or context. 

I know English is important, but it let me fear: Discuss and share idea with using problem based 

learning  

Lianjiang Jiang, (2020, p. 956) depicted that given the linguistic distance and differences among 

ethnic minority language, especially ethnic minority students often find it difficult to follow the English 

curriculum and to access or survive higher education. Despite the fact that student in distant and remote 

area scored significantly lower in English than the urban school.  Evidently, the policy perpetual the 

ethnic minority students as unmotivated and poor English language learners and lead to bias and 

discrimination against these students in their own institutions or in job opportunity.  

In this section, the students were in group discussion and have some argument and conclusion 

about their reading text. They asserted themselves and involve with the story they had read with the 

following analysis as follows;  

“Panchito's family is from Jalisco, Mexico. His family consists of father, mother, sister, brother and 

himself. After the strawberry harvest season, they packed things in their cars and moved out to find a new 

place for work. That night, they met Mr. Sullivan, the owner of the vineyard. He allowed Panchito's family 

to live in old garages and do new jobs. The next morning, the grape harvest began. Of course, the work 

was not as easy as they thought because it was really hot. After working in the evening, they went home 

and enjoyed a meal together. Until the end of the grape harvest season, Panchito was allowed to go to a 

new school. He was very excited about the new school, but his brother or Roberto was not happy 

because he had to help their parents work until next February. 

After Panchito arrived at his new school, he could hardly speak English, as his family usually 

spoke Spanish. Mr. Lema who is a teacher in grade 6 and he is very kind. The first time in the classroom, 

he could not read English. So, he decided to practice English lessons with his teacher every day at noon. 

And on the last day of class there, Mr. Lema taught him how to play the instrument. Panchito was very 

happy and wanted to tell the good news to his parents, but when he arrived in the old garage, he found 

that everything was in the box again.” The role of teacher educator for improving student’s competency. 

As we can see in the story ‘The rest of the month I spent my lunch hours working on English 
with Mr. Lema’ It showed that Panchito is an attempt person because he spent his free time practicing 

English for a month without any laziness or discouragement. He also a sensitive person because he is 

always feeling sad when his family got a new job and moved to a new place. I thing he is always sad 
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because he feels a bond with other coworkers at the farm and his little cozy home even though it is not 

big but it is full of love and a deep connection. 

 Circuit means a roughly circular line, route, or movement that starts and finishes at the same 

place. It was like this family's circuit that has to repeatedly move to a new place, even though that place 

would make him very happy The main difficulties of constantly moving and attending new schools is the 

problem about the social adjustment because they don’t know anyone initially and may feel lonely. This 

cause pressure on parents, the student, the new teacher and school to help the child quickly adjust. 

Moving to a new school takes a long time to adjust and to be happy with their new friends. It’s such a 

hard time to find a close friend and trust on someone. 

 They cross the border from Mexico to California for a better life as migrant workers. They pack up 

and move each season to find work only to endure hardships and the struggle of having to start over 

every few months. Francisco attends to school and starts to learn English words. His teacher helps him 

learn English words more in the eighth grade. Soon after, this family had to move to another city, even 

that city that brought them great joy. 

 After I finished reading this story I think I can understand this story easily and I got many points of 

this story. I’m quite sad because some part of the content has really touched my heart. This story 

portrays the truth about our society whether it be, how hard to live, living conditions of migrant workers, 

working and the change of studying. In this story we will see the way of life of migrant worker’s family 

that their life is so hard. They always work hard, live in old house and also move every season for find 

the new job and place when they finished their work. This show us about the life cycle of migrant worker 

being, even though they received a less money while they really work hard but It’s means so much for 

them and No matter what happens, life must go on because it is the circuit. 

Learning English literature by engaging learner’s experience: Moral ethics in classroom activity  

 English culture, especially music and literature, seems to be source of motivation. Student might 

be nervous during class discussion; they feel shy when they are forced in front of class or sometimes they 

can’t follow the class assignment if in case they are absent with any reason. Lucia (2011, p. 68) stated 

that motivation can change the situation. Motivation is derived by teacher will have an impact to the 

learner immediately. On the other hand, some students can get a motivation varies from student to 

student, that person will learn more and have some energy to change and find out what they love. They 

will get an inspiration to learn new thing and can access to the class without anxiety.  

 Based on the overall of the story. I think the protagonist in the story has many things that make 

me admire him; Firstly, he is very grateful to his parents because he always helps his parents to clean up 
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their new home without complaining to them. If he were other children, they wouldn't have done this 

like him. Next, he is very devoted to his family that has to relocate to find new work many times. Also, he 

tolerated his poor so he must work harder than other children because his family needed to work for 

money. Lastly, He knew that he was a poor child, but he had spirit and tried to struggle with his problems 

by himself 

On page 1, paragraph 4, line 4; “Everything we owned was neatly packed in cardboard boxes. 
Suddenly I felt even more the weight of hours, days, weeks, and months of work.” I think the clues 

indicate that Panchito has been through this before where there were cardboard boxes with his 

belongings. He would know immediately it was time to begin the cycle of migration for his family when 

he saw these boxes. It wasn't the first time that he had to leave, because of poverty that made them 

struggle to survive for their own living. Despite how difficult it was, they never gave up. 

To explore a motivation for learning that I got from the story, the first thing the other friends and 

everyone should to do when a new friend moves in our school is to appease him comes to care for us 

then we will understand what he wants. After that, talking and doing activities together will create good 

relationships among your friends, so we should not be thinking him as a stranger and not open-minded. In 

addition, he must be accepted by everyone because being accepted is one thing all human beings need 

it. Following, the 5 Levels of Maslow's Hierarchy of Needs, Maslow's hierarchy of needs is a theory of 

motivation which states that five categories of human needs dictate an individual's behavior. Those needs 

are physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, and self-actualization 

needs. 

Figure 6 : Maslow's hierarchy of need  

Cited: https://www.verywellmind.com/what-is-maslows-hierarchy-of-needs-4136760 

Maslow's theory is useful for both personal development and workplace growth. By identifying 

what humans need and what drives and motivates, people can develop mutually beneficial relationships 
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and positive environments conducive to work, society and education. In order to avoid problems such as 

loneliness, depression, and anxiety, it is important for people to feel loved and accepted by other 

people. Personal relationships with friends, family, and lovers play an important role, as do involvement 

in other groups that might include religious groups, sports teams, book clubs, and other group activities. 

As a result, Behavioral views of motivation concentrate on extrinsic factors (external rewards or 

punishments) and reinforcement of desired behaviors (based on John Watsons’ mechanistic concept that 

behaviors could be totally described in terms of observable responses to certain stimuli). An extrinsically 

motivated student performs "in order to obtain some reward (good grades, teacher approval, etc.) 

Motivation to learn is an intricate, multifaceted construct. When the target of the learning process is the 

mastery of an L2, the picture becomes even more complex. Biological and experiential are also two main 

antecedent factors which must be considered when attempting to study the role of individual difference 

variables in the process of learning a second language.  Moreover, the extent to which the student 

perceives that course is connected to personal values, goals, or needs. Expectancy refers to the student's 

expectation that he/she will succeed in a task/course, and concerns task difficulty, the amount of effort 

required, assistance at hand etc. 

To sum up, it should be emphasized that ‘learning requires awareness and motivation that get 

along together in the process of learning. Learners may construct their personal goal of learning by 

several factors, such as teacher, school environment and classmate that inspire them to learn with 

happiness. However, many L2 teacher need to explore the technique to motivate the learner to 

participate in the classroom and seek the opportunity to engage with student’s attention during their 

teaching, that is challenging to teacher nowadays.  

Not only teacher but friendship is the most meaningful for learning environment: A collaboration 

idea curriculum design.  

Motivation, identity and autonomy have been subjects of intensive research for several decades. 

As an increasing of research motivation, identity and autonomy are interrelated to each other. As SLA 

(Second Language Acquisition) will also be treat as dynamic system, made up of several elements, consist 

of identity, motivation and autonomy. L2 learner will deal with how identity are constructed, what 

motivation and interrelation are connected by their proper environment to learn.  

Based on research of educational scholars, Norton (2013) specified that the minorities, though 

with a strong desire to master English as a mean to integrate into mainstream society, may not be taken 

as legitimate English speakers due to the ‘low’ exchange value of their cultural capital. Cummins et al. 

(2015) underlying the experiences of multilingual students who are given opportunity and support to 
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create multimodal identity texts is ‘the generation of a sense of agency or empowerment, which we have 

defined as ‘the collaborative creation of power.  

Schmidt (1983) summarized that positive attitudes and optimal environment will afford the 

linguistic data need for studying, but the when we learn it will not happen if learners don’t engage in 

active processing of those data. To conclude, language acquisition cannot reach to learner’s goal without 

paying “interest” and “hard work. Knowing about language benefits afforded by environment is thus 

important for reaching a good comprehension of how people learn additional languages.  

Up to a certain point, the students in English prose class raised the issue they found in their 

reading by engaging themselves with text they read “I really like the teacher in this story it’s Mr. Lema he 

is a good teacher when he knows that Panchito is not good in English he helped him , give him a chance 

to learn and not judge or complain him. I think if we study with a teacher like Mr. Lema we will happy 

because he always understands us and teach a good things to us. Moreover, I think good teacher are the 

most important factor that contributes to student achievement in the classroom”.  

Other factors that make school are meaningful to students is friends and teamwork. Based on 

Panchito, it can be seen that he felt nervous when discuss with friend by simple English conversation, as 

Panchito speaks hard Spanish, it can make Panchito more assertive and relaxed. If there weren’t bully in 

school students feel comfortable and happy together with friends. Friends suggest places within the 

school, because Panchito is not familiar with each other, the various places in the school and it might 

make Panchito see interesting places in different corners of the school.  Friends are invited to various 

activities together to make Panchito feel less alone. 

Learning a language is also a process of identity formation. Norton (2000, p.5) defines identity as ‘ 

how a person understands his/her relation to the world, how that relationship is shaped across, time, 

space, and sometime by discursive practice of social institution. However, identity is not a unified 

experience of belonging, but a shade of multiple membership in a fractal dimension. Based on Panchito’s 

autobiography, it can be said that besides being a learner, gender, and social class identity can arise along 

SLA process. Acquiring a language is interrelated with the complexity of identity construction, social life 

and family complex systems. 

Conclusion 

Linguistic diversity has been present social landscape for centuries, much of knowledge how 

people learn additional language, knowing about language benefits afforded by the environment is thus 

important for learning additional language. Furthermore, if we focus on interaction, learners engage by 

necessity not only in comprehending and negotiating messages but also in making meaning and producing 
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messages. In English prose class, learners read selected text and share the idea with their classmates. It is 

possible to get the gist of messages by relying on key content words aided by knowledge of the world, 

contextual clues, and guessing. In the process of learning and reading text, teacher should focus on 

negotiation for meaning unfold and investigate benefits of interaction for comprehension.  
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Application of The Six Thinking Hats Technique in Collaborative Approach  

with supervision process of professional experience training of interns 

Wiriya Wiriyarampa1 

1Department of Thai Faculty of Humanities and Social Science  

* w_wiriya@webmail.npru.ac.th

Abstract  

This article has two objectives: 1) to create a better understanding of The Six Thinking Hats 

Technique and Collaborative Approach 2) to propose guidelines for application of The Six Thinking Hats 

Technique in Collaborative Approach with supervision process professional experience training of interns. 

Details of the summary article are as follows 

Collaborative Approach is the approach that supervisor and interns have to carefully consider and 

give an opinion to solve a problem and find operation together. As well as joint decisions or find mutual 

agreements to lead to problem solving and operational guidelines. The supervisory process need to include 

The Six Thinking Hats. The application of The Six Thinking Hats Technique and Collaborative Approach in 

supervision process professional experience training of interns can help supervisor and interns consider about 

issues and find effective solutions together. 

Keywords: The Six Thinking Hats technique Collaborative Approach 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูเชิงรุก 2) พัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก  และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู เชิงรุก  กลุมตัวอยางที่ใช คือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2563 จำนวน 34 คน ซึง่ไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก  แบบวิเคราะหสถานการณธุรกิจ เกณฑการใหคะแนนรูบริก และแบบประเมินความพึงพอใจ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที และการวิเคราะหเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา 
1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (E1/ E2

เทากับ 84.28/88.09) 
2. ผูเรียนมีทักษะการคิดรวบยอดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมมีระดับความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก  

คำสำคัญ: ทักษะการคิดรวบยอด เทคนิคการสอน  การเรียนรูเชิงรุก 
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in Panitchayakanrajdamnern Technological College 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop and find the efficiency of lesson plans by using 

learning technique based on active learning concept at 80/80 criteria; 2) develop of student’s conceptual 

thinking skill by using learning technique based on active learning concept and 3)study students’ satisfaction to 

learning by using learning technique based on active learning concept. The sample consisted of 34 2nd year 

High Vocational Certificate students Majoring in  Marketing   of  Panitchayakanrajdamnern Technological College, 

bangkok, in the second semester of 2020 academic year, selected by simple random sampling. The tools for 

this study were 1) a lesson plans by using learning technique based on active learning : 2) Business situation 

analysis form and rubric score ; 3) a students’ satisfaction evaluation form. The statistics employed for data 

analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test for hypothesis testing and content analysis. 

The research findings are as follows: 

1. The lesson plans by using learning technique based on active learning concept had the efficiency

higher than 75/75 (E1/ E2 = 84.28/88.09). 

2. A student’s conceptual thinking skill after the learning higher than that before the learning, with a

statistical significance at the level of 0.05 

3. The student’s satisfaction toward learning by using learning technique based on active learning

concept was at the high level. 

Keyword:  conceptual thinking skill, teaching technique, active learning 
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1. บทนำ

การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญและะมีความจำเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามีความมั่นคง
และพรอมที่จะแขงขันกับนานาประเทศ ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของประเทศ หากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไม
เปนไปตามเปาหมาย กำลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเพียงพอ การพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใชไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ขาดการนำภูมิปญญาทองถิ่นมาปรับใชอยางเหมาะสม ยอมสงผลกระทบตอการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันกับนานาประเทศ จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการได มีประกาศ ลงวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 เพื่อใชเปนกรอบสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใหสามารถผลิตผูสำเร็จการศึกษาที่มี
คุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู สำเร็จการศึกษาโดยมีสาระสำคัญ คือผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตองมีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในวิชาการที่สัมพันธกับวิชาชีพในการวางแผน 
แกปญหาและจัดการ ทรัพยากรในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม มีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ  ริเริ ่มสิ ่งใหม มีความ 

รับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและหมูคณะ เปนอิสระในการปฏิบัติงานที่ซับซอนหรือจัดการงานผูอื่น มีสวนรวมที่เกี่ยวกับการวางแผน 
การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ทำงาน (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2558 : online) จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556 มีความสอดคลองกับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2562 ที่ไดกลาวถึงคุณภาพของผูสำเร็จ
การศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษาในดานทักษะ หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรทำไดเมื่อไดรั บมอบหมาย 
โดยสามารถเลือกใชวิธีการจัดการและแกปญหาการทำงานดวยทักษะดานกระบวนการคิดที่เกี่ยวของกับการใชตรรกะ ทักษะการ
หยั่งรูและความคิดสรางสรรค ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตหรือทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคลองแคลวและความชำนาญ
ในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ จะเห็นไดวาทักษะการคิดถือเปนทักษะที่สำคัญสำหรับผูเรียน
อาชีวศึกษาซ่ึงจะนำไปสูการประกอบอาชีพ   ความคิดรวบยอด (concept)ถือเปนพ้ืนฐานในการคิดของมนุษย  และเปนเครื่องมือ
สำคัญในการสื่อความหมายตอกัน  ความคิดรวบยอดมีความสำคัญสำหรับการเรียนและการดำรงชีพของมนุษยมาก  จึงมี
นักจิตวิทยาหลายทานไดใหความสนใจและทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดรวบยอดไวอยางกวางขวาง  ดังเชน  ออซูเบล 
(Ausubel) กลาวถึงความสำคัญของความคิดรวบยอดไววา  “คนเราอาศัยอยูในโลกของความคิดรวบยอด (concept) มากกวาโลก
ของความเปนจริงตามธรรมชาติ  เพราะวาพฤติกรรมดานตาง ๆ ของมนุษย  ไมวาจะเปนการคิด การสื่อความหมายระหวางกัน 
การแกปญหา  การตัดสินใจ  ลวนตองผานเครื่องกรองที่เปนความคิดรวบยอดมากอนทั้งสิ้น ”  (ยุวดี  เพ็ชรประไพ, 2540)  
ครูผูสอนจึงควรใหความสำคัญกับความคดิรวบยอด  สงเสริมและพัฒนาผูเรยีนใหมีความสามารถในการเรยีนรูความคิดรวบยอดเพือ่
เปนพื้นฐานและเครื่องมือในการเรียนรู  และนำไปใชในชีวิตจริงตอไป  (จุไรศิริ  ชูรักษ, 2557: online)  จะเห็นไดวาความคดิรวบ
ยอดถือเปนเปาหมายของการพัฒนาผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติที่มุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิดซึ่งจะ
นำไปสูการคิดการตัดสินใจในอาชีพ  ผูวิจัยในฐานผูสอนดานบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนสาขาวิชาชีพ ท่ีมุงพัฒนานักบริหารทางธุรกิจที่มี
ความรูความสามารถในการคิดตัดสินใจและแกไขปญหาทางธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มีทักษะของ
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การเปนผูบริหารที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งทักษะการความคิดรวบยอดถือเปนทักษะสำคัญของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับ โรเบิรต 
แอล แคทซ (Katz, 1974: อางถึงในกรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2564: online) ใหความหมายวา ทักษะคือ ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงความรูและความเขาใจออกมาในรูปแบบของการกระทำได ซึ่งกลาวไววาผูบริหารท่ีประสบผลสำเร็จไดตองมี 3 ทักษะ 
คือ 1) ทักษะทางดานเทคนิค (technical skills) 2) ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (human skills) 3) ทักษะดานการคิดรวบยอด
(conceptual skills) คือความสามารถในการใชสติปญญา ริเริ่มสรางสรรค คิดวางแผนเปนระบบ สามารถวิเคราะหภาพรวมท้ัง
องคกร แตจากการสังเกตและการทดสอบเบื้องตนกับผูเรียนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด 
ปการศึกษา 2563 ซึ่งเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับทักษะดานการ
คิดรวบยอดในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ พบวา ผูเรียนยังมีความคิดรวบยอดที่คลาดเคลื่อนในหลักการของการวิเคราะห
สถานการณทางธุรกิจ (SWOT) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาวิธีการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียน พบวา การจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูเชิงรุก (active learning) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฟง พูด อาน 
เขียน แสดงความคิดเห็นขณะลงมือทำกิจกรรมและในขณะเดียวกันผูเรียนตองใชกระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดข้ันสูง 
คือ การวิเคราะห การสังเคราะห และประเมินคา ในสิ่งที่กำลังกระทำอยูดวย (พิมพันธ เดชะคุปต, 2561:35)ซึ่งในการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกที่สงเสริมการคิดรวบยอดมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 ขั้นตอน สำคัญคือ 1) นำเขาสูบทเรียน  2) การใหตัวยอยาง
สำคัญเพื่อใหผูเรียนใชความคิดวิเคราะห 3) สรุปรวบยอดเพื่อใหผูเรียนใชความคิดเชิงสังเคราะห และ 4) ขั้นการทดสอบความคิด
รวบยอดโดยการนำเสนอความคิดรวบยอดในรูปแบบของการพูดและการเขียน (มลฤดี ลิ่วเฉลิมวงศ, 2541: 13) การจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาหรือเสริมสรางผูเรียนใหมีลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  โดยมุงพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียน
จากที่กลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียน โดยใช เทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู
เชิงรุกโดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติศึกษาคนควา วิเคราะห สังเคราะหและนำเสนอความรูที่ไดรับในรูปแบบของการพูดการเขียนสั้น ๆ
(Active Speaking and Writing)  นำไปสูการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอด ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อาชีวศึกษาใหเปนกำลังคนท่ีมีคุณภาพ 

2. วตัถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก

3. สมมติฐานของการวิจัย

1. แผนการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกมีประสิทธิภาพตามเกณฑรอยละ 80/80

2. ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกมีทักษะการคิดรวบยอดหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

3. ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคดิการเรียนรูเชิงรุกมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับมาก 
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4. วิธดีำเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจำนวน 3 หองมีจำนวนนักเรียนจำนวน 59 คน  
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจำนวน 1 หองเรียน จำนวน 34 คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางงาย 

(sample randam sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก  โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรจัดกระทำ คือ เทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก  โดยจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติศึกษาคนควา 

วิเคราะห สังเคราะหและนำเสนอความรูที่ไดรับในรูปแบบของการพูดการเขียนสั้นๆ  (Active Speaking and Writing) โดยมี 4 
ขั้นตอน สำคัญคือ 1) นำเขาสูบทเรียน  2) การใหตัวอยางสำคัญเพื่อใหผูเรียนใชความคิดวิเคราะห 3) สรุปรวบยอดเพ่ือใหผูเรียนใช
ความคิดเชิงสังเคราะห และ 4) ขั้นการทดสอบความคิดรวบยอด 

ตัวแปรตาม คือ  
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู

2. ทักษะการคิดรวบยอด
 3. ความพึงพอใจของผูเรียน

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก 

มีกระบวนการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรู

เชิงรุก การสอนเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและหลักสูตรรายวิชากลยุทธการตลาด 
2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู หนวยท่ี 2 เรื่องการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ (SWOT Analysis) มีระยะเวลา

4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง โดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกโดยใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติศึกษา
คนควา วิเคราะห สังเคราะหและนำเสนอความรูที่ไดรับในรูปแบบของการพูดการเขียนสั้น  ๆ (Active Speaking and Writing) 

โดยมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 ขั้นตอน สำคัญคือ 1) นำเขาสูบทเรียน  2) การใหตัวอยางสำคัญเพื่อใหผูเรียนใชความคิดวิเคราะห 
3) สรุปรวบยอดเพ่ือใหผูเรียนใชความคิดเชิงสังเคราะห และ 4) ขั้นการทดสอบความคิดรวบยอดโดยการนำเสนอความคิดรวบยอด
ในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

3. นำแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ซึ่งผล
การตรวจสอบมีคาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เทากับ 1.00 ทุกขอ   

4. นำแผนการจัดการเรียนรู หนวยที่ 2 เรื่องการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ ท่ีพัฒนาข้ึนไปหาประสิทธิภาพกับ
กลุมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที ่ 2 สาขาวิชาการตลาดที่ไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 7 คน ซึ่งมีคา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (E1/ E2 เทากับ84.28/88.09)  

5. นำแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพไปใชกับกลุมตัวอยาง

  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มี 2 เครื่องมือ ไดแก 
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 1.แบบวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ (SWOT Analysis)  มีกระบวนการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการทำแบบวิเคราะหสถานณทางธุรกิจ การสรางเกณฑคะแนนแบบ 

rubric Score และศึกษาวิเคราะหหลักสูตรรายวิชากลยุทธการตลาด  
 1.2 พัฒนารางแบบวิเคราะหสถานณทางธุรกิจ และเกณฑการใหคะแนน  rubric score วิเคราะห 4 ดาน คือ         

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค มีคะแนนดานละ 3 คะแนน คะแนนรวม 12 คะแนน  และนำไป ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ซึ่งผลการตรวจสอบมีคาเทากับ 1.00 ทุกขอ โดยผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะใหปรับคำ
ช้ีแจง พื้นที่ในการเขียนบทวิเคราะหใหเหมาะสม โดยผูวิจัยไดดำเนินการปรับแกตามคำแนะนำ 

 1.3  นำแบบวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ และเกณฑการใหคะแนน rubric score ไปทดลองใชกับกลุมนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาการตลาดที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 7 คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่นดวยการ
หาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (a-Coefficient) ของครอนบาค พบวา มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .64 

 1.4 นำแบบวิเคราะหสถานณทางธุรกิจและเกณฑการใหคะแนน rubric score ทีไ่ปใชกับกลุมตัวอยาง  

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  มกีระบวนการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
 2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

 2.2 พัฒนารางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ไดแก 5 หมายถึง  มากที่สุด   

4 หมายถึง มาก   3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยที่สุด จำนวน 5 ขอ โดยมีประเด็นเกี่ยวกับความรู 
ประโยชน กิจกรรมการเรียนการสอน การมีสวนรวม และบรรยากาศในการเรียน   
  2.3  นำแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ซึ่งผลการ
ตรวจสอบมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00  โดยผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะใหปรับแกในภาษาท่ีใชใหมีความเปนปรนัย และตรวจสอบ
คำถูกผิด โดยผูวิจัยไดดำเนินการปรับแกตามคำแนะนำ 
  2.4 นำแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นไปตรวจสอบหาความเช่ือมั่น โดยทดลองใชกับกลุมนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาดที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 7 คน ดวยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (a-Coefficient) 

ของครอนบาค พบวา มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .76 
 2.3 นำแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ทีไ่ปใชกบักลุมตัวอยาง 

4.4 แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ผูวจิัยไดใชแบบแผนการทดลอง แบบกลุมทดลองเดียวทดสอบกอนหลัง (one group pretest 

posttest design) (Campbell and Stanley, 1963) 
E  O1     X   O2 

 E    หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีใชการทดลองที่ไดมาจากการสุม 

  O1  หมายถึง  การทดสอบกอนเรยีน 

  X   หมายถึง  การสอนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก 
      O2 หมายถึง  การทดสอบหลังเรยีน 
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4.5  การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ปฐมนิเทศของกอนการวิจัย
ผูวิจัยทำการปฐมนิเทศรายวิชา แนะนำเนื้อหาสาระ  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนตาม

แนวคิดการเรียนรูเชิงรุก  การวัดและประเมินผลรายวิชา  
2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ผูวิจัยดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ใน

รายวิชากลยุทธการตลาด หนวยที่ 2 เรื่องการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ  (SWOT Analysis) เวลา 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 
ชั่วโมง รวมระยะเวลาตลอดการทดลองเทากับ 12 ชั่วโมง โดยมีการทดสอบความสามารถในการความคิดรวบยอด เกี่ยวกับการ
วิเคราะหสถานการณธุรกิจ กอนเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน สำคัญคือ 1) นำเขาสูบทเรียนโดยใหความรู
พื้นฐาน หลักการ เกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ 2) การใหตัวอยางสำคัญโดยนำเสนอกรณศีึกษาท่ีหลากหลาย 3) สรุป
รวบยอดในหลักการของการประเมินสถานการณทางธุรกิจ และ 4) การทดสอบความคิดรวบยอดโดยใหผูเรียนทำการวิเคราะห
สถานการณทางธุรกิจจากกรณีศึกษา ตลอดการเรียนการสอน ผูสอนไดจัดมีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีการวิเคราะห สังเคราะห 
และสรางความคิดรวบยอดของตนเองโดยใหผู เรียนไดนำเสนอความรูที ่ไดรับในรูปแบบของการพูดการเขียนสั้น  ๆ (active 

speaking and writing) และนำความรูดังกลาวไปสูการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจที่ถูกตองตามหลักการ  
3. การวัดและประเมินผลหลังเรียน
 เมื่อผูวิจัยทำการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ในรายวิชากล 

ยุทธการตลาด หนวยที่ 2 เรื่องการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ  (SWOT Analysis) ครบ 12 ชั่วโมง ผูวิจัยไดทำการทดสอบ
ทักษะการคิดรวบยอด เกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณธุรกิจหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก 

4. วเิคราะหผลและสรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยทำผลการทดสอบมาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคตอไป 

4.6  การวิเคราะหขอมูล  
1. วิเคราะหผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชสถิติ เชิงบรรยาย  ไดแก คารอยละ

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใชสถิติเชิงอนุมานในการเปรียบเทียบผลการเรียนกอนและหลังเรียน โดยใช การทดสอบคาที
กรณีกลุมตัวอยางสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน  (t-test dependent)  รวมกับ วิธีการเชิงคุณภาพ คือ การวิเคราะหเนื้อหาในการ
สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

2. ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก  โดยใชสถิติ
เชิงบรรยาย  ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

5. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนเรื่องการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจโดยใชเทคนิคการสอน

ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ผูวิจัยไดดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก
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ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรยีนรูเชิงรกุ (n=7) 
การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย รอยละ ระดับ ประสิทธิภาพ 

ระหวางเรยีน (E1) 20 16.85 84.28 มาก E1/ E2 

84.28/88.09 หลังเรียน (E2) 12 10.57 88.09 มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิง
รุก พบวา คะแนนระหวางเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทานกับ 16.85 คิดเปนรอยละ 84.28 มี คะแนนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
10.57 คิดเปนรอยละ 88.09 มีความสามารถในการดิดรวบยอดอยูในระดับมาก ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกจึงมีประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 84.28/88.09 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  

         2.เปรียบเที่ยบทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนโดยใชเทคนคิการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกกอนเรียนและหลังเรียน  
      ตารางที่ 2 ทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกกอนเรียนและหลังเรียน
(n=34) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม S.D D SD t Sig 

กอนเรียน 12 5.21 1.09 5.29 .26 20.20* .00 

หลังเรียน 12 10.50 0.92 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดรวบยอดของผูเรียนเรื่องการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ 
(SWOT Analysis) โดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก กอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลการทดสอบกอนเรียน
ผูเรียนมีความสามารถในการดิดรวบยอดอยูในระดับนอย  ( = 5.21, S.D = 1.09) และผลการทดสอบหลังเรียนผูเร ียนมี
ความสามารถในการดิดรวบยอดอยูในระดับมาก( = 10.50, S.D = 0.92) และคา t เทากับ 20.20 แสดงวาผูเรียนมีทักษะการคิด
รวบยอดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2  นอกจากนี้ผูวิจัยไดทำการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนระหวางเรียนโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก พบวา ผูเรียนกลาคิดกลา
แสดงออกโดยการเขียนและนำเสนอดวยพูดตามความเขาใจของตนเองอยางมีพัฒนาการในทุกสัปดาห มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางครูและเพื่อนนักเรียน ทำใหเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตอง สามารถนำความรูมาใชในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจได
ถูกตองตามหลักการ 

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก (n=34) 

ขอที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ลำดับ 
 S.D แปลผล 

1 ความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอน  4.18 .45 มาก 5 
2 การจัดกิจกรรมการสอน  4.24 .43 มาก 2 
3 การมีสวนรวมในการเรียนการสอน  4.21 .41 มาก 3 
4 การประยุกตใชความรู  4.21 .47 มาก 4 
5 บรรยากาศในการเรียนการสอน 4.68 .47 มากที่สุด 1 

รวม  4.30 .26 มาก 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการ
เรียนรูเชิงรุก พบวา ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 4.30, S.D =.26) เพื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกรายการ
ประเมินผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยลำดับแรกคือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับบรรยากาศในการเรียนมีผล
การประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด( = 4.68, S.D =.47) รองลงมาคือ ความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมผีล
การประเมินอยูในระดับมาก ( = 4.24, S.D =.43) และ ความพึงพอใจเกี่ยวกับความรูที่ไดรับจากการเรียนการสอนมีผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก ( = 4.18, S.D =.45) เปนลำดับสุดทาย ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 

6. สรปุผลการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู เชิงรุกมีประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ
84.28/88.09 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

2. ผูเรียนมีทักษะการคิดรวบยอดหลังเรียน( = 10.50, S.D = 0.92) สูงกวากอนเรียน ( = 5.21, S.D = 1.09) อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 4.30, S.D =.26) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 

7. อภปิรายผล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดรวบยอด โดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผูวิจัยอภิปรายจากผลของการวิจัยดังน้ี  

1. แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเร ียนรู เชิงร ุกมีประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ
84.28/88.09 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติอยางอิสระ
ดวยตนเองโดยมีครูเปนผูจัดประสบการณเรียนรูอยางเหมาะสมโดยใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองกลาคิดกลาแสดงออกจนนำไปสู
การสรางความคิดรวบยอดที่ถูกตองในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ  ซึ่งสอดคลอง พิมพันธ  เดชะคุปต (2561, : 35) ได
กลาวถึงความสำคัญและคุณคาของการเรียนรูเชิงรุกในการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม ไดแก การอาน การ
สืบคน การอภิปราย การสรุป และการสรางความรู การเขียน และการนำเสนอมากกวาเปนผูฟงความรูจากครูเพียงคนเดียวไดรับ
การพัฒนาทักษะการแกปญหา การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ซึ่งมุงลดกระบวนการถายทอดสารสนเทศใหกับผูเรียน
โดยรวมกันทำกิจกรรม ทำงานอยางมีชีวิตชีวา อยางต่ืนตัว 

2. ผูเรียนมีทักษะการคิดรวบยอดหลงัเรียน ( = 10.50, S.D = 0.92) สูงกวากอนเรียน ( = 5.21, S.D = 1.09) อยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 เนื่องจากการเรียนรูเชิงรุกในการสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม โดยผูสอนใหพ้ืนฐานความรูหลักการ และใหตัวอยางสำคัญในการวิเคราะห สังเคราะห นำไปสูการสรุปการคิดรวบ
ยอด และมีการทดสอบการใชความคิดรวบยอดในการวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ ซึ่งการจัดการ เรียนการสอนมีกิจกรรม
หลากหลาย ไดแก การอาน การสืบคน การอภิปราย การสรุป และการสรางความรู การเขียน และการนำเสนอมากกวาเปนผูฟง
ความรูจากครูเพียงคนเดียวไดรับการพัฒนาทักษะการคิด การแกปญหา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ สันถวี นิยมทรัพย (2555 : 
บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการสรุปความคิดรวบยอดกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ผลการวิจัยพบวาคะแนนแผนภาพความคิดรวบยอดกับคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษามีความสัมพันธในทิศทาง
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เดียวกัน ในระดับ ปานกลาง (r=0.56) นั่นคือ ความสามารถในการสรุปความคิด รวบยอดสาระเนื้อหาวิชาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธกัน ทางบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งแสดงใหเห็น
วาทักษะการคิดรวบยอดสงผลตอการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ( = 4.30, S.D =.26) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 เนื่องมาจากผูสอนมีการสรางบรรยากาศในการ
เรียนรูที่เนนการแลกเปลี่ยนอิสระในการนำเสนอความคิดโดยผูเรียนรวมกันทำกิจกรรม และ ทำงานอยางมีชีวิตชีวา อยางตื่นตัว มี
สุขในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ เดชดนัย จุยชุมและคณะ (2558:บทคัดยอ) ไดทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด  (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2558 ดวยการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active Learning) ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา หลังการเรียนรู
แบบมีสวนรวม ดีขึ้นทั้งในดานการทำงานเปนกลุม การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อสะทอนความคิดเห็นรวมกัน 2) 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศกึษา สูงกวากอนเรียน และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบมีสวน
รวม โดยรวมอยูระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรูเขิงรุกสงผลตอผลการเรียนรูและความสุขและความพึงพอใจในการ
เรียนของผูเรียน 

8. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
1. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกควรใหผูเรียนไดนำเสนอความรูอยางอิสระโดยครูมีบทบาทเปนที่

ปรึกษาเติมเต็มความรูมากกวาการช้ีนำหรือสอนโดยตรง 
2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิดการฝกปฏิบัตเิปนระยะ เพือ่นำ

ความรูสูการปฏิบัติเปนระยะอยางตอเนื่องจนเกิดเปนทักษะอยางชำนาญ 
3. การนำการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุกนี้ไปใชควรสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย แลกเปลี่ยน

เรียนรู เปนสำคัญ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตอไป  
1. ศึกษาการนำเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรูเชิงรุก ใปใชในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  ทักษะการคิด

สรางสรรค  หรือทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนตน 

2. ศึกษาผลการใชเทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนรู เชิงรุกในรายวิชาอื่น ๆ เชน การจัดการเชิงกลยุทธ  การ
บริหารธุรกิจขนาดยอม หรือ วิชาโครงการ เปนตน 
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บทคัดยอ 

สมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร เปนสมรรถนะท่ีชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูวิธีการแกปญหาที่เกิดในชีวิตจริงโดยการจัดการเรียนรู โดยใชบริบทเปนฐาน เปนการจัดการเรียนรูที่อยูภายใต
สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีอยูรอบตัว ประสบการณในชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือการประยุกตใชความรูทาง
วิทยาศาสตรมาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตร  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

4 ขั้นตอนไดแก 1) นําเสนอบริบท  2) ตั้งคําถามหรือวิเคราะหปญหา  3) คนควาและปฏิบัติ   และ 4)  สะทอน   

คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน, สมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและ 
  ประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร 
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Abstract

The competency in interpreting data and evidence scientifically is a necessary competency for 

learners. Learners can learn to solve problems more than doing paper exams in the classroom, also solve 

real-life problems by context-based learning which is a form of the teaching model for supporting the 

learner competencies. This is a learning management within the social and cultural environment, learner 

daily experiences, or the science knowledge applying which is the basis of learners development in 

scientific knowledge and understanding. There are 4 steps of teaching and learning management which 

consist of 1) Introduction to the context 2) Question and Analysis problem 3) Research and practice  4) 

Reflect.  

Keywords:  Context  base learning ,  Interpreting data and evidence scientifically 

1. บทนํา
สมรรถนะที่เรียกวา literacy ซึ่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ใชคําวา “ความฉลาด

รู” เปนทักษะท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี , 2564: 4) เพื่อสอดคลองกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ   
พ.ศ. 2561- 2580 โดยมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุก
ระดับชั้นอยางเปนระบบใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได  (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2561: 35) ดังนั้นในปจจุบันจําเปนตองมีการจัดการเรยีนรูสงเสริมทักษะพื้นฐานท่ีตองนําไปใชหากผูเรียนไดรบัการสงเสรมิและ
พัฒนาทักษะดังกลาวจะชวยกํากับการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตรของผูเรียนมีดัชนีสําคัญที่บงช้ีคุณภาพในระดับนานาชาติ คือโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA (Program For International Student Assessment) ที่ดําเนินการ
โดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

development; OECD) ที่เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริงมากกวาการ
เรียนตามหลักสูตรในโรงเรียน สําหรับการประเมินความฉลาดรูในดานวิทยาศาสตร (scientific literacy) สมรรถนะทาง
วิทยาศาสตรหมายถึง ความสามารถในการอธิบายปรากฏการณในเชิงวิทยาศาสตร (explain phenomena scientifically)  

การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร (evaluate and design scientific enquiry) 
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และการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร ( interpret data and evidence scientifically)

(Chadwick, 2016: 2) การสงเสริมสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรเปนสมรรถนะทาง
วิทยาศาสตรหนึ่งในการประเมินความฉลาดรูในดานวิทยาศาสตรของผูเรียนในดานความสามารถในการประเมินขอมูล         
คํากลาวอาง และขอโตแยงในหลากหลายรูปแบบ และลงขอสรุปทางวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสามารถแสดงออก
ถึงความสามารถในการตีความขอมูล สรางขอสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของประจักษพยาน (สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560: 2) ผูเรียนตองมีความเขาใจและมีทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล  แปลความหมายของ
ขอมูลเปนอยางดีรูจักการแยกแยะขอโตแยงท่ีเกิดขึ้นในสังคมทั้งขอโตแยงที่มีหลักฐานนาเช่ือถือเชิงวิทยาศาสตรและขอโตแยง
ที่ไมนาเช่ือถือ (Jeong, Songer and Lee, 2007: 80)   จากรายงานผลการประเมิน PISA รายงานการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ย ของกลุมสมาชิก OECD ซึ่งเปนคะแนนมาตรฐาน โดยคะแนนเฉลี่ยของ OECD ในป ค.ศ. 2012, ค.ศ.2015 และ ค.ศ.
2018 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 501, 493 และ 489 คะแนนตามลําดับ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทย ในป ค.ศ. 2012, ค.ศ. 
2015 และ ค.ศ. 2018  มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 444, 421 และ 426 คะแนนตามลําดับ  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, 2564: 182) จากขอมูลผลการประเมิน PISA ในป ค.ศ.2012 – 2018 แสดงใหเห็นคาคะแนนเฉลี่ยความฉลาด
รูเรื่องวิทยาศาสตรของผูเรียนอยูในระดับต่ํากวาระดับพื้นฐาน จึงจําเปนตองมีการสงเสริมใหครูไดหาวิธีการสอนหรือแนวการ
สอนใหม ๆ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งข้ึน โดย Tekkaya (2002: 25) ไดเสนอองคประกอบ 3 

องคประกอบที่เก่ียวของกัน ไดแก บริบท  ความรูทางวิทยาศาสตร และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 มี
ความสัมพันธกัน กลาวคือในการดําเนินชีวิตของคนเรา ตองเผชิญกับสถานการณที่หลากหลายใน ชีวิตจริง จัดกิจกรรมที่
สงเสริมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง เช่ือมโยงเนื้อหาบทเรียนกับชีวิตประจําวัน และเรียนรูดวยความสนใจ ใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน (context based learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรได เนื่องจากกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐานเนนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง  ๆ ผูเรียนไดใชการ
เรียนรูไปอธิบายหรือวิเคราะหสถานการณที่เกิดขึ้นในบริบทอื่น ๆ ทําใหเกิดการถายโอนความรูไปยังสถานการณจริงอื่น ๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได   (ทัศตริน เครือทอง, 2553: 56) ซึ่งสอดคลองกับชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยใชเรื่องราวใน
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมใกลตัว หรือเปนการนําหลักวิทยาศาสตรในเนื้อหาวิชาไปประยุกตในชีวิตประจําวัน  

จากขอมูลที่นําเสนอมาขางตนมุงเนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูในการรับมือกับการปญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแหงความ
เปนจริงในการดําเนินชีวิตที่ตองเผชิญกับสถานการณที่หลากหลาย สงเสริมใหผูเรียนเช่ือมโยงความรูทางวิทยาศาสตรและ
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร สามารถนําแนวคิดไปประยุกตใชกับเหตุการณในชีวิตประจําวันในบริบทตาง ซึ่งในตอนทายของ
บทความผูเขียนไดนําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐานเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชสอน
วิทยาศาสตรใหสอดคลองกับธรรมชาติของผูเรียน  
2. สมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร

สมรรถนะดานวิทยาศาสตรในโปรแกรมประเมินของ PISA มีสมรรถนะท่ีใชในการประเมิน 3 สมรรถนะ โดย
สมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิง วิทยาศาสตรนี้เปนสมรรถนะดานหน่ึงในการประเมิน ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.1 ความเปนมาของสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร 
สมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร สําหรับการประเมินของ PISA นี้เริ่ม

ตั้งแตป พ.ศ.2543 และดําเนินการตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยในป พ.ศ.2549 มีช่ือวาสมรรถนะการใชประจักษพยานทาง
วิทยาศาสตร ตอมาในป พ.ศ.2558 องคการเพ่ือความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งทําการประเมินผลนักเรียนนานาชาติได
เปลี่ยนช่ือเปนสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร สมรรถนะน้ีตองการใหนักเรียนรู

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2487 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ความหมายและความสําคัญของสิ่งที่พบจากการคนควาทางวิทยาศาสตรและนํามาใชเปนพื้นฐานของการคิด การลงขอสรุป 
การบอกเลา และสื่อสารซ่ึงตองใชขอมูลความรูทั้งความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตร (สุนีย คลายนิล และคณะ, 2551: 20)   
 2.2 ความหมายของสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร 

สมรรถนะ หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีอยูในตัวบุคคลที่สามารถวัดหรือ
สังเกตไดจากพฤติกรรมการทํางานที่แสดงออกมาใหเห็นและสงผลทําใหบุคคลนั้น ๆ สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
อยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560)  ในป พ.ศ. 2558 องคการเพื่อความรวมมือและพัฒนา
เศรษฐกิจ (OECD) ไดใหคํานิยามความหมายของสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร 
สําหรับใชในการประเมินการผลการเรียนนานาชาติ PISA หมายถึง ความสามารถของผูเรียนในการประเมินขอมูล คํากลาวอาง 
ขอโตแยงในหลากหลายรูปแบบ และลงขอสรุปทางวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถ
ในการตีความขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร ใชความสามารถในการใชวิธีการพ้ืนฐานในการแปลงขอมูล สรางขอสรุปที่
สมเหตุสมผลบนพ้ืนฐานของประจักษพยาน  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560: 2)   

จากการศึกษาความหมายของสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรสรุปไดวา 
สมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการสรางคํากลาวอางหรือ
ลงขอสรุปที่สมเหตุสมผลบนพื้นฐานของประจักษพยาน ซึ่งสําคัญเปนอยางมากในโลกปจจุบันที่มีขาวสารท้ังขาวจริงและขาว
เท็จปะปนกันเปนการสงเสริมผูเรียนสามารถวิเคราะห ประเมินขอมูล รูจักแยกแยะขอโตแยงที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีหลักฐาน
หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเขามารองรับ 
 2.3 ตัวช้ีวัดท่ีแสดงถึงสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร  ประกอบดวย
สมรรถนะยอย 5 สมรรถนะ (Chadwick, 2016: 3)  ดังนี้  1) แปลงขอมูลที่นําเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสูรูปแบบอ่ืน    

2) วเิคราะหและแปลความหมายขอมูลทางวิทยาศาสตรและลงขอสรุป 3) ระบุขอสันนิษฐานประจักษพยาน และเหตุผลใน
เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 4) แยกแยะระหวางขอโตแยงท่ีมาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร และ 5) 
ประเมินขอโตแยงทางวิทยาศาสตรและประจักษพยานจากแหลงท่ีมาท่ีหลากหลาย โดยทั้ง 5 สมรรถนะยอยท่ีกลาวมานีม้ี
พฤติกรรมของตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถของผูเรียน 6 ระดับ โดยแบงตามสมรรถนะยอยดังตารางตอไปนี ้
ตารางที่ 1 พฤตกิรรมของตัวชี้วัดของสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร 

ระดับ พฤติกรรมของตัวชี้วดั 

 สมรรถนะยอย 1) แปลงขอมูลที่นําเสนอในรูปแบบหนึ่งไปสูรูปแบบอ่ืน  
1 สามารถแปลงขอมูลดิบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพท่ีกําหนดใหแลวนําเสนอในรูปแบบอ่ืนอยางงาย 

2 สามารถแปลงขอมูลดิบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมาจากสถานการณในชีวิตประจําวันที่กําหนดใหแลวนําเสนอในรูปแบบอ่ืน 

3 สามารถแปลงขอมูลดิบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมาจากสถานการณภายใตเง่ือนไขท่ีจํากัด แลวนําเสนอในรูปแบบท่ีเขาใจงาย 

4 สามารถแปลงขอมูลดิบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีซับซอนและมีที่มาจากเหตุการณที่ไมคุนเคยแลวนําเสนอในรูปแบบท่ีเขาใจไดงายเพื่อสราง
ทางเลือกในการตัดสินใจ 

5 สามารถแปลงขอมูลดิบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีซับซอนและมีที่มาจากการสํารวจตรวจสอบหรือสืบคนขอมูลแลวนําเสนอความคิดรวบยอด
เพื่อใชใหเกิดประโยชนตอปรากฏการณทางสังคม 

6 สามารถแปลงขอมูลดิบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ซับซอน และมีที่มาจากการสํารวจตรวจสอบหรือการสืบคนขอมูล แลวนําเสนอความคิด
รวบยอดแบบบูรณาการ เพื่อใชใหเกิดประโยชนตอปรากฏการณทางสังคม 

สมรรถนะยอย  2) วิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางวิทยาศาสตร และลงขอสรุป 
1 สามารถเปรียบเทียบจําแนก แยกแยะ และแปลความหมายขอมูลที่กําหนดให 
2 สามารถเปรียบเทียบจําแนก  แยกแยะ แปลความหมายและลงขอสรุปขอมูลจากสถานการณในชีวิตประจําวันท่ีกําหนดใหโดยใชความรูทาง

วิทยาศาสตร 
3 สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล  เพื่อแสดงรูปแบบของขอมูลที่มาจากสถานการณภายใตเง่ือนไขจํากัดและลงขอสรุป โดยใชความรู

ทางวิทยาศาสตรที่ซับซอน 
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ระดับ พฤติกรรมของตัวชี้วดั 

4 สามารถวิเคราะหและความหมายขอมูลที่มาจากเหตุการณที่ไมคุนเคย และลงขอสรุปท่ีกวางข้ึน โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอน  เพื่อ
สรางทางเลือกในการตัดสินใจ 

5 สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล เพื่อแสดงรูปแบบของขอมูลท่ีมาจากปรากฏการณที่ไมคุนเคยและลงขอสรุปท่ีกวางข้ึน โดยใช
ความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอน เพื่อสรางทางเลือกในการตัดสินใจ รวมถึงระบุขอจํากัดของแหลงท่ีมาและการแปลความหมายขอมูลและ
ความไมแนนอนของขอมูล 

6 สามารถวิเคราะหขอมูล แยกแยะสาระที่สอดคลองและไมสอดคลองออกจากกันและแปลความหมายขอมูล เพื่อแสดงรูปแบบของขอมูลที่มา
จากปรากฏการณที่ไมคุนเคย และลงขอสรุปที่กวางข้ึนโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนเพื่อสรางทางเลือกในการตัดสินใจ รวมถึ งระบุ
ขอจํากัดของแหลงที่มา การแปลความหมายขอมูลและความไมแนนอนของขอมูล  จนไดแนวโนมของขอมูลท่ีสามารถนําไปพยากรณและ
ตัดสินใจได 

สมรรถนะยอย 3) ระบุขอสันนิษฐาน ประจักษพยาน และเหตุผล ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร 
1 สามารถระบุขอสันนิษฐานและบอกประจักษพยานสนับสนุนจากขอมูลที่กําหนดให 
2 สามารถระบุขอสันนิษฐานเพื่ออธิบายสถานการณในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่กําหนดใหโดยใชประจักษพยานและเหตุผลสนับสนุน 
3 สามารถระบุขอสันนิษฐานเพื่ออธิบายเหตุการณที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรโดยใชประจักษพยานและเหตุผลสนับสนุน 
4 สามารถระบุขอสันนิษฐานเพื่ออธิบายเหตุการณที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ซับซอนมากข้ึนหรือไมคุนเคยมากอนโดยเลือกใชประจักษพยานและ

เหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสม 
5 สามารถระบุขอสันนิษฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ซับซอนมากข้ึนหรือไมคุนเคยมากอนโดยเลือกใชประจักษพยา น

และเหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสม 
6 สามารถระบุขอสันนิษฐานเพื่ออธิบายปรากฏการณที่มีความซับซอนและตองใชการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ โลก 

อวกาศ โดยเลือกใชประจักษพยานและเหตุผลสนับสนุนที่เหมาะสม 
สมรรถนะยอย 4) แยกแยะระหวางขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 

1 สามารถแยกแยะขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับที่มาจากการพิจารณาสิ่งอ่ืนจากขอมูลที่กําหนดให 
2 สามารถแยกแยะขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับที่มาจากการพิจารณาสิ่งอ่ืนในสถานการณในชีวิตประจําวัน 
3 สามารถแยกแยะขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับท่ีมาจากการพิจารณาส่ิงอ่ืน โดยระบุเหตุผลสนับสนุนการ

แยกแยะจากขอมูลในเหตุการณภายใตเง่ือนไขจํากัด 
4 สามารถแยกแยะขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับท่ีมาจากการพิจารณาสิ่งอ่ืนโดยระบุเหตุผลสนับสนุนการ

แยกแยะเพื่อตัดสินใจเลือกประจักษพยานที่เหมาะสมจากขอมูลในเหตุการณที่ไมคุนเคย 
5 สามารถแยกแยะขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับที่มาจากการพิจารณาส่ิงอ่ืน เพื่อตัดสินใจเลือกประจักษพยาน

ที่เหมาะสมจากขอมูลในปรากฏการณที่ไมคุนเคย 
6 สามารถแยกแยะขอโตแยงที่มาจากประจักษพยานและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับที่มาจากการพิจารณาส่ิงอ่ืน เพื่อตัดสินใจเลือกประจักษพยาน

ที่เหมาะสมจากขอมูลในปรากฏการณในระดับบูรณาการ 
สมรรถนะยอย 5) ประเมินขอโตแยงทางวิทยาศาสตรและประจักษพยานจากแหลงที่มาที่หลากหลาย 

1 สามารถประเมินขอโตแยงและประจักษพยานโดยใชความรูเดิมอยางงายจากขอมูลที่กําหนดให 
2 สามารถประเมินขอโตแยงและประจักษพยานโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรในสถานการณในชีวิตประจําวัน 
3 สามารถประเมินขอโตแยงและประจักษพยานโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนและใหเหตุผลสนับสนุนการประเมินนั้น 
4 สามารถประเมินขอโตแยงและประจักษพยานโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนหรือนามธรรมและใหเหตุผลสนับสนุนการประเมินน้ัน ใน

เหตุการณที่ไมคุนเคย 
5 สามารถประเมินขอโตแยงและประจักษพยานโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนหรือเปนนามธรรมและใหเหตุผลสนับสนุนการประเมินน้ัน

ในสถานการณที่ไมคุนเคย 
6 สามารถประเมินขอโตแยงและประจักษพยานโดยใชความรูทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ โลกและอวกาศและใหเหตุผลสนับสนุนการ

ประเมินนั้นในสถานการณในระดับบูรณาการ 
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จากการศึกษา ความสามารถของสมรรถนะการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรเปน
ความสามารถในการตีความหมายขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ใชในการสรางคํากลาวอาง โดยมีตัวบงช้ีที่สะทอน
ความสามารถแบงออกเปน 5 สมรรถนะยอย ซึ่งแตละสมรรถนะยอยจะประกอบดวยพฤติกรรมตัวช้ีวัด 6 ระดับที่แสดงใหเห็น
วาผูเรียนสามารถแปลงขอมูลที่นําเสนอได วิเคราะหแปลความหมายขอมูลและลงขอสรุปได สามารถระบุขอสันนิษฐาน และ
การใหเหตุผลทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้สามารถแยกแยะขอโตแยงท่ีมาจากประจักษพยานทางวิทยาศาสตร ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรและการพิจารณาอื่น ๆ ได 

3. การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐานมีแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
3.1 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐาน 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐานเปนการใชบริบทและการเช่ือมโยงในชีวิตจริง เปนประเด็น
ที่สําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรปจจุบัน (Bennett  et al., 2006: 999) ซึ่งการใชประเด็นทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตัวผูเรียน 
ครอบครัว เพื่อน ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจวิทยาศาสตรไดอยางกวางขวางมากขึ้น และยังชวยสนับสนุนแรงจูงใจและการ
เรียนรูของผูเรียนอีกดวย (Bennett et al., 2002) บริบทมีความสําคัญตอการรูทางวิทยาศาสตร เนื่องจากบริบททําใหผูเรียน
เห็นความเกี่ยวของกับการใชความรูจากสิ่งท่ีไดเรียนในหองเรียนกับชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรู
เดิม ความสนใจ ความคิดที่จะนําไปสูความประสบความสําเร็จในกระบวนการนั้นๆ (Parchmann et al., 2014: 1046) และ
อยูบนพ้ืนฐานของการเรียนรูตามสถานการณจริงที่เนนการจัดการเรียนรูดวยการนําเสนอความรูผานสถานการณหรือเหตุการณ
ตางๆ ท่ีอยูในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

จากการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนสรุปไดวา กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐานเปน
การเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และการเรียนรูของนักเรียนเกิดขึ้นในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรูและสิ่งแวดลอมรอบตัวนักเรียนจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรู อยูบนพื้นฐานของการเรียนรูตามสถานการณจริง 
ที่เนนการจัดการเรียนรูผานสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ที่อยูในชีวิตประจําวันของนักเรียน 

3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐาน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐาน เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนผูกําหนดทิศทางในการจัด
กิจกรรม โดยมีนักวิชาการทางการศึกษาไดกลาวถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

Warren (2006: 424) ไดกลาวถึงลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยใชบริบทเปนฐาน แบงออกเปน 6 ขั้นดังนี ้
1) นําเขาสูบริบท  2) ขยายบริบท 3) ระบุปญหาและต้ังสมมติฐาน 4) คนหาความรู สํารวจตรวจสอบ 5) สรุปผลการเรียนรู
และ 6) ออกจากบริบท 

Wieringa et al. (2011: 2437-2462 )  ไดสรุปขั้นตอนการสอนสําหรับการจัดการเรียนรูตามกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชบริบทเปนฐานในวิชาชีววิทยาเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) นําเขาสูบริบท 2) ตั้งคําถามและวิเคราะห 3) คนควาและปฏิบัติ และ 
4) สะทอน

จากการศึกษาข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐาน ผูเขียนไดเลือกขั้นตอนของ Wieringa et al. 

(2011: 2437-2462 ) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) นําเขาสูบริบท 2) ตั้งคําถามและวิเคราะหปญหา 3) คนควาและปฏิบัติ 
และ 4) สะทอน ไดมีการนํากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมาปรับใชในเน้ือหาชีววิทยามีซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณใน
ชีวิตประจําวันผูเรียนสามารถเช่ือมโยงระหวางช้ันเรียนกับโลกแหงความเปนจริงได 
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4. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน

แผนภาพท่ี 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน 

5. การประยุกตใชการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐานเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการแปล
ความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตร 

จากแผนภาพท่ี 1 ผูเขียนจึงขอนําเสนอตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐาน เรื่อง เทคโนโลยีดี
เอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม สําหรับผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนมี
ความฉลาดรูทางดานวิทยาศาสตร โดยนําบริบททางสังคมในเรื่อง การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตรและขอมูลพันธุกรรมสวน
บุคคลมาเช่ือมโยงกับความรูวิทยาศาสตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ตัวอยางแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสงเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและ
ประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรดวยจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน 

การสงเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรดวยจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร โดยใชบริบทเปนฐานเพื่อเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผู เรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4                

เรื่องเทคโนโลยีดีเอ็นเอกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม โดยมีจุดประสงคใหผูเรียนสามารถวิเคราะห อธิบาย
ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล และอภิปรายแนวทางในการนําเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอมาใชประโยชนโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม และผลกระทบตอสังคม โดยนําบริบททางสังคมมาเช่ือมโยงกับวิทยาศาสตร ผูเขียนขอ
นําเสนอตัวอยางการจัดการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนในการจัดการเรยีนรูโดยใชบรบิทเปนฐาน แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู

ขั้นที่ 1 นําเขาสูบริบท 

ขั้นที่ 2 ตั้งคําถามและ
วิเคราะหปญหา 

ขั้นที่ 3 คนควาและปฏิบัต ิ

ขั้นที่ 4 สะทอน 

ผูเรียนอภิปรายสถานการณที่มีบริบทที่เกี่ยวของกับชวีิตประจําวันของผูเรียนท่ี ในขั้นนี้บริบทที่นํามาใชมุง
ใหนักเรียนรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งในสถานการณนั้น โดยรวมกันอภิปรายเปนกลุม จากนั้นใหผูเรียนแสดง
ความคิด แลกเปลี่ยนอภิปรายรวมกันแสดงถึงความรูเดิมของตน 

ครูและผูเรียนรวมกันต้ังคําถามหรือวิเคราะหปญหาจากบริบทท่ีครูนําเสนอ โดยตอยอดความคิดโดยที่
ผูเรียนเปนผูวางแผนในการคนหาคําตอบของปญหา ครูเปนผูกระตุนใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง 
รวมถึงการหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ

ผูเรียนศึกษาคนควาหาคําตอบโดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณได 

นักเรียนและครูรวมกันสะทอนคําตอบและหรือวธิีการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น สะทอนคิดเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูเรียนในการเรียนรูและวิพากษ โตแยง วิจารณ กระบวนการทํางานกลุม ซึ่งผูเรียนจะตองมีการประเมินการ
สะทอนคิดหรือการแสดงเหตุผลในส่ิงที่ตนเองไดเรียนรูจากกจิกรรมท่ีใชบริบทเปนฐาน และสามารถนํา
แนวคิดไปปรับใชในบริบทอื่น ๆ ได 
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แผนภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนการสงเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิง 
 วิทยาศาสตรดวยจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน 

5.2  ตัวอยางการประยุกตใชจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐานเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการแปล
ความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรที่แสดงถึงบทบาทผูสอนและบทบาทผูเรียน 

การสงเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรดวยจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน  ผูเขียนขอนําเสนอตัวอยางในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม สําหรับผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เพื่อเปนตัวอยางในการจัดกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงบทบาทผูสอนและบทบาทผูเรียนตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใชบริบทเปนฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่2 ตัวอยางการประยุกตใชจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐานท่ีแสดงถึงบทบาทผูสอนและบทบาท 
ผูเรียน 

ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน

วิทยาศาสตรโดยใช
บริบทเปนฐาน 

บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน 

1.1 แบงกลุมผูเรียนออกเปน 8 กลุมๆละ 5 คนจากน้ันครูนําภาพยนตรที่เกี่ยวกับ
คดีฆาตกรรมมาใหผูเรียนดูเพื่อเชื่อมโยงผูเรียนกับสถานการณในชีวิตประจําวันและ

1.1 แบงกลุม ๆ ละ 5 คน  เช่ือมโยง
สถานการณในส่ือภาพยนตรกับความรู

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผลลัพธพฤติกรรมสมรรถนะยอย 

ขั้นที่ 1 นําเขาสูบริบท  
นําเขาสูบทเรียนดวย ภาพยนตรที่ เกี่ยวกับคดี
ฆาตกรรม เพื่อกระตุนใหผูเรียนใหเกิดโดยเชื่อมโยง
ประเด็นในแตละบริบท ผูเรียนชวยกันวิเคราะห
เหตุการณ 

- ศึกษาจากวีดีโอ 
- กระตุนดวยคําถามเพื่อเช่ือมโยง
ประเด็น 

- วิเคราะหสถานการณ 

- เช่ือมโยงประเด็นที่เกี่ยวกับ
สถานการณได  
- วิเคราะหเหตุการณได 
-นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ได 

- วิเคราะหและแปลความหมายขอมูล 
- ตอบคําถามได 
- ใชความรูวิทยาศาสตรในการตัดสินใจ  

- สรางขอสันนิษฐานเพ่ืออธิบาย
เหตุการณได 
- บูรณาการความรูทางดานนิติ
วิทยาศาสตรได 
- มีประจักษพยานรองรับได

-แยกแยะขอมูลที่มาจากทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรกบัปจจยัอื่น ๆ ภายนอกได 

ขั้นที่ 2 ตั้งคําถามและวเิคราะหปญหา 
ผูเรียนรวมกันอภิปรายถึงหลักฐาน ลงความเห็น
รวมกันถึงพยานหลักฐาน และผูสอนกระตุนดวย
คําถามเกี่ยวกับเทคนิคที่จะใชระบุตัวคนราย 

- การต้ังคําถาม 
- การอภปิรายถึงหลกัฐาน 
- การโตแยงเพื่อระบุตัวคนราย 
- การวิเคราะหปญหา 

ขั้นท่ี 3 คนควาและปฏิบัติ 
ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมในการหาตัวผูราย คนควา
เพื่อหาคําตอบของคําถามหรือปญหาโดยการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมโดยการทดลอง  

- การต้ังคําถาม 
- การปฏิบัตกิารทดลอง 
- การนําเสนอผลการ 
ทดลองในรูปแบบของกราฟ  

ขั้นท่ี 4  สะทอน 
ผูสอนใหสถานการณที่ผูเรียนไดโตแยงและวิเคราะห
ประเด็นที่มีความเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน สะทอน
ขอดีและขอเสียของสถานการณ ผูเรียนแสดงมุมมอง
ที่หลากหลาย โดยมีหลักฐาน หรือขอมูลรองรับ 

- การวิเคราะหสถานการณ 
- การเช่ือมโยงสถานการณ 
- การตอบคําถาม 
- การโตแยงทางวิทยาศาสตร
และทางทฤษฎ ี

-วิเคราะหสถานการณได 
-ใชหลักฐานทางวิทยาศาสตรในการ
โตแยง 
-เช่ือมโยงเหตการณในชีวิตประจําวันได
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ขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอน

วิทยาศาสตรโดยใช
บริบทเปนฐาน 

บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน 

ขั้นที่ 1 นําเขาสู
บริบท 

ใหเกิดการเรียนรูถึงการใชเทคโนโลยีทาง DNA และการสืบสวนสอบสวนทางนิติ
วิทยาศาสตรโดยใชพยานวัตถุตาง ๆ  
1.2ครูสวมบทบาทใหนักเรียนเปนนักสืบเมื่อถึงชวงฆาตกรรมครูตั้งคําถามเพื่อ
เช่ือมโยงประเด็นในการสืบสวนของนักสืบรวมทั้งหลักฐานและวิธทีี่ใชในการสืบสวน 
สอบสวน 
1.3 ครูแจกแฟมประวัติเกี่ยวกับสถานการณคดีฆาตกรรมมอบหมายใหนักเรียนแต
ละกลุมรวมกันศึกษา วิเคราะหสิ่งที่สามารถนํามาศึกษาในทางนิติวิทยาศาสตรได 
(ในแฟมประกอบดวยพยานวัตถุทางนิติวิทยาศาสตร กระบวนการสืบสวน และ
ขอมูลของผูตาย ผูตองสงสัย) 

เดิม  

1.2 ไดรับบทบาทสมมติใหเปนนักสืบ 
และตอบคําถามในประเด็นการสืบสวน 
หลักฐาน และวธิีที่ใชในการสืบสวน 

1.3. แตละกลุมรวมกันศึกษา แฟม
ประวัติ และวิเคราะหวิธกีารทางนิติ
วิทยาศาสตร 

ขั้นที่ 2 ตั้งคําถาม
และวิเคราะห

ปญหา 

2.1 ผูเรียนรวมกันวิเคราะหถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อระบุตัวคนราย 
(ผูเรียนอาจตอบและลงความเห็นกันวา พยานวัตถุที่สามารถนํามาศึกษาตอในทาง
นิติวิทยาศาสตรได เชน เลือด เสนผม สารคัดหลั่งตาง ๆ ) 
2.2 ครูผูกสถานการณและตั้งคําถามเพื่อกระตุน “เทคนิคใดสามารถระบุตัวคนราย
จากสถานการณดังกลาว” 

2.3 ผูเรียนแตละกลุมคนควา อภิปรายรวมกัน และครูกระตุนผูเรียนถึงการเรียนรู
และเขาใจหลักการหาขนาดของ DNA โดยใชเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟริซิสและการ
ลําดับนิวคลีโอไทดในสายดีเอ็นเอ 

2.1 วิเคราะห แลกเปลีย่นความเห็น
เกี่ยวกบัหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 
เพื่อระบุตัวคนราย 

2.2 แตละกลุมตอบคําถามเกี่ยวกับ
ประเด็นเทคนิคใดที่สามารถระบุตัว
คนรายได 
2.3 คนควา และอภิปรายรวมกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดในการออกแบบ
การทดลอง 

ขั้นที่ 3 คนควา
และปฏิบตั ิ

3.1 ผูเรียนรวมกันอภิปรายกิจกรรมในการหาตัวผูราย เพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ 
ดวยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
3.2 ผูเรียนคนควาเพื่อหาคําตอบของคําถามหรือปญหาโดยการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมโดยการทดลอง  
3.3 ผูเรียนบันทึกขอมูลการทดลอง 

3.1 แตละกลุมรวมกันอภิปรายการ
ทดลอง 
3.2 คนควาหาคําตอบ โดยการทดลอง 
3.3 บันทึกขอมูลในรูปแบบของกราฟ 
แผนภูม ิ

ขั้นที่ 4  สะทอน 

4.1 ครูใหสถานการณในการวิเคราะหเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลทาง
พันธุกรรมจากกระบวนการสืบสวนในขัน้ตนที่พบวามีผูเสียหายจาการตกเปนผูตอง
สงสัยและใหขอมูลทางพันธุกรรมมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน เชน มีผู
ตองสงสัยไดทําประกันโรครายแรงไว (เชื่อมโยงสถานการณในชีวิตประจาํวัน) 
หลังจากขอมูลถกูเปดเผย พบวาผูตองสงสัยมีโรครายแรง ทําใหประกันตอง ถกู
ยกเลิก ครูต้ังคําถามเกีย่วกบัประเด็นปญหาและวิเคราะหผลกระทบ ปญหาในการ
เปดเผยขอมูลทางพันธุกรรม 

4.2 ผูเรียนแตละกลุมวิพากษประเด็นของการนําความรูดานนิติวิทยาศาสตรมา
เปดเผยขอมูลทางพันธุกรรม แลวสงผลกระทบตอเจาของขอมูล วิเคราะหประเด็น
ที่มีความเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ขอดีและขอเสียของการเปดเผยขอมูลทาง
พันธุกรรม ผูเรียนแสดงมุมมองที่หลากหลาย สะทอนถึงการใชความคิดเชิง
วิเคราะหในการอธิบายผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นโดยมีขอมูลรองรับ 

4.1 วิเคราะหสถานการณ เช่ือมโยง
ประเด็นปญหากับเหตกุารณใน
ชีวิตประจําวัน 

4.2 แตละกลุมวิพากษประเด็นดานนิติ
วิทยาศาสตร และโตแยงประเด็น
จริยธรรม การเปดเผยขอมูลทาง
พันธุกรรม รวมกันสะทอนคิด 
วิเคราะหถึงผลโดยมีขอมูลมารองรับ 
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6. บทสรุป
การสงเสริมสมรรถนะในการแปลความหมายขอมูลและประจักษพยานเชิงวิทยาศาสตรดวยจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรโดยใชบริบทเปนฐาน เปนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสงเสริมความฉลาดรูทางดานวิทยาศาสตร
เนนการ สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูวิธีการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง ผูเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการเก็บ
รวบรวมขอมูล แปลความหมายของขอมูลเปนอยางดี เปนความสามารถท่ีมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเปนอยางมาก การ
รูจักการแยกแยะขอโตแยงที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งขอโตแยงที่มีหลักฐานนาเช่ือถือเชิงวิทยาศาสตรและขอโตแยงที่ไมนาเช่ือถือ 
ตลอดจนนําไปประยุกตใชในการสงเสริมทักษะพ้ืนฐาน สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

จันทิมา  คําพล 

1คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม  

ch.chun2519@gmail.com 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) พัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยใชระบบ
สารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู และ  2) ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานในขั้นตอนการเลือก
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูไดรอยละ 50  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน 47 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน  10  ขอ  สถิติที่ใชในการวิจัย  ไดแก รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย  พบวา 
1. ระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได
2. ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักศึกษามีตอระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู

โดยใชระบบสารสนเทศอยูในระดับมากทุกรายการ

คําสําคัญ:  ระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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Development of Teaching Professional Practice Unit 

Selection System by Using Information System 

Jantima  Khampol 

Faculty  Of  Eduscation

ch.chun2519@gmail.com 

Abstract 

The purpose of this research were to develop teaching professional practice unit selection 

system by using information system and to decrease teaching professional practice unit selection 

processing time by 50 percent. The research sample were 47 students who study in bachelor of 

education program. The research instrument was questionnaire which looks like 5 rating scale and 

consist of 10 question items. it was analyzed by percentage and standard deviation. 

The results of this research were as follows; 

1. Teaching professional practice unit selection system can decrease teaching professional

practice unit selection processing time.
2. The students’ satisfaction overview  result of teaching professional practice unit

selection system by using information system was at the high level in all aspects.

Keywords: Development of Teaching Professional Practice Unit Selection 
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1. บทนํา
ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เปนหนวยงานที่

รับผิดชอบในการประสานงานเพ่ือสงนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่  5  ออกฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา  ขั้นฝกสอน   เปนระยะเวลา 2  ภาคเรียน   ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูมีหนังสือสํารวจไปยังโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  เพ่ือสํารวจความตองการของโรงเรียนใน
การตอบรับนักศึกษาฝกสอน  โดยจําแนกเปน  10  สาขาวิชา  ไดแก  พลศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  การ
ประถมศึกษา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ดนตรีศึกษา  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรทั่วไป  คอมพิวเตอร  
โดยหนังสือสํารวจดังกลาวจะนําสงไปยังโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ราชบุรี  
กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ฯ  ที่เปนฐานโรงเรียนเดิมที่ไดใหความอนุเคราะหรับนักศึกษาเพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู

เมื่อนําผลสํารวจความตองการนักศึกษาฝกสอน  มาจัดทําบัญชีรายชื่อและนําสงไปยังสาขาวิชา
ตาง ๆ  เพ่ือเปนขอมูลใหนักศึกษาไดเลือกโรงเรียน  เมื่อสาขาวิชาดําเนินการเรียบรอยแลว  สามารถนําสงขอมูล
กลับมายังศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  เพ่ือจัดพิมพรายชื่อนักศึกษาซ่ึงกระบวนการน้ีจําเปนตองใชเวลา
ดําเนินการที่ยาวนาน  และมีความเสี่ยงของการผิดพลาดของรายชื่อของนักศึกษาและโรงเรียนที่นักศึกษาประสงค
เลือกเพ่ือไปฝกสอน

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของ Google Form  มาประยุกตใชในการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือ
สะดวกในการจัดทําบัญชีรายชื่อของนักศึกษาท่ีสามารถนําสงไปยังโรงเรียนไดทันที    ซึ่งเปนการเตรียมความพรอม
และจัดอัตรากําลังในการรับนักศึกษาฝกสอนของโรงเรียนตางๆ  ที่ประสงครับนักศึกษาเพ่ือฝกประสบการณ
วิชาชีพครู   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดคนโปรแกรมท่ีสามารถบันทึกขอมูล  และรายละเอียดเบื้องตนของนักศึกษา  ไดแก
รหัสนักศึกษา  รายชื่อ  โรงเรียนที่เปนหนวยฝกสอน   ทั้งนี้โปรแกรมดังกลาวสามารถดึงขอมูลพรอมใชได
ตลอดเวลา   เปนการประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของการผิดพลาดของรายชื่ อของนักศึกษา  เนื่องจาก
นักศึกษาเปนผูบันทึกขอมูลดวยตนเอง  และจําแนกความตองการแตละสาขาวิชาไปยังโรงเรียนตางๆ  จํานวน
ความประสงคของโรงเรียน   อีกท้ังขอมูลดังกลาวสามารถบันทึกไวเปนฐานขอมูลในการประกันคุณภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบการเลือกหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู โดยใชสารสนเทศ ไดดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัย 

ระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยใชสารสนเทศสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
และสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ความพึงพอใจ  หมายถึง  การพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพสามารถลด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และสงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร  มีการพัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพครูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบ
1.ขอมูลจาก
การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ
2.แนวคิดเกี่ยวกับ
พัฒนารูปแบบ

ระบบการเลือก
หนวยฝก
ประสบการณ
วิชาชีพครู โดย
ใชสารสนเทศ

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชระบบสารสนเทศการ
เลือกหนวยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 
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2.ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนในการทํางาน
3.มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ และสะดวกตอการสืบคนขอมูลของนักศึกษาและเจาหนาที่
4. ไดทราบถงึความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพครู  เพ่ือดําเนินการศึกษาและสรางระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1.การวิเคราะหระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม
2.ดําเนินการสรางระบบสารสนเทศการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
3.ทดลองระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวชิาชีพครูกับนักศึกษา

ตารางท่ี  1  การวิเคราะหระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูระบบเดิมและใหม 
การเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูระบบเดิม การเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูระบบใหม 
1. การพิมพขอมูลผิดพลาด  สาเหตุจากลายมือ
ขอมูลอาจ   ไมชัดเจน 
2.สืบคนขอมูลยาก
3. เอกสาร  ขอมูลสูญหายบอย
4. โรงเรียนไดรับขอมูลลาชา  เนื่องจากใชระยะเวลา
ใน 

    การดําเนินการมาก 
5. ใชเวลาในการลงรายละเอียดของมาก

1.เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติที่ซ้ําซอน
2.เพื่อลดเวลาในการคัดแยกขอมูล
3.ลดคาใชจายในการซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
หมึก 

4. ลดความผิดพลาด เอกสาร สูญหาย  ไมชัดเจน
5. ตรวจสอบสถานะผานระบบอินเตอรเน็ตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหรือสมารทโฟนได 

2.ดําเนินการสรางระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู
 2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ
คร ู
 2.2  ออกแบบโปรแกรมในการบริหารจัดการระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  
 2.3  ดําเนินการสรางระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู  โดยนักศึกษาสามารถเลือก
โรงเรียนฝกสอนตามขอมูลที่ไดแสดงไวในตาราง  ที่นําเสนอตัวเลขแสดงความตองการของโรงเรียนฝกสอนโดยแยก
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สาขาวิชาและจํานวนนักศึกษาอยางชัดเจน  มีการกําหนดจํานวนเพื่อปองกันการเลือกซํ้าซอนจากนักศึกษาที่เขามา
กรอกภายหลัง  
 2.4   ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมโดยนําโปรแกรมไปทดลองใชกับนักศึกษา  จํานวน 47  คน 

3.ทดลองระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูกับนักศึกษา
 3.1ประชากร  กลุมตัวอยาง  
1. ประชากร  (Population)

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ชั้นที่  4  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะกําลังจะออกฝกประสบการณวิชาชีพครูในอนาคต 

2. กลุมตัวอยาง (Sample)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักศึกษา วิธีการสุมกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปที่ 

4 

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว  นําไปเก็บขอมูลจากนักศึกษา 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี   คือ  แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสอบถาม  แบงออกเปน 2  สวน  ดังนี้ 

สวนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบาม  ซึ่งประกอบดวย เพศ  สังกัด
คณะ  

สาขาวิชา  ลักษณะคําถามเปนแบบตวจสอบรายการ  Check list  

สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใชระบบการเลือกหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู   
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา rating scale 5  ระดับ  แบบ Likert, s  scale  โดยผูวิจัยกําหนด
ระดับคาคะแนนเปน  5  ระดับ  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

        ระดับ  5   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

        ระดับ  4   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

        ระดับ  3   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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        ระดับ  2   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
        ระดับ  1   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

1. การสรางเคร่ืองมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
 แบบสอบถาม  ที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา  ดังนี้ 
ขั้นที่  1  ศึกษาแนวคิด หลักการ  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือกําหนดรูปแบบของ
แบบสอบถาม 

ขั้นที่  2  กําหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยามตัวแปร  แลนํามาจัดทําเปนขอกระทงคําถามสําหรับ
การวิจัย  โดยผานคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  จะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยใชวิเคราะห ดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยใชคาความถี่   (Frequency)และคารอยละ  (Percentage)
2. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจโดยใชคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard

deviation)
จากนั้นนาํคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจมาแปลความหมาย  โดยกําหนดเกณฑประมาณคา
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 -121)
คะแนน  4.50 – 5.00  หมายถงึ  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คะแนน  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คะแนน  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คะแนน  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คะแนน  1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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2. นําผลจากการศึกษาเชิงปริมาณมาจัดทําเปนประเด็นการสัมภาษณระดับลึก  เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู

การวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู   เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตาราง
ประกอบความเรียง  แบงเปน  2ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1   ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ  เรื่อง  การพัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพครู    

ตอนที่  1   ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหปจจัยขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
จํานวน  47 คนประกอบดวย   เพศ  สังกัดคณะ  สาขาวิชา   โดยใชคาความถี่     (Frequency)และคารอยละ  
(Percentage) 

ตารางท่ี2จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1.เพศ
      ชาย 

      หญิง 
6 

41 

12.77 

87.23 

รวม 47 100 

2. สังกัดคณะ
     คณะครุศาสตร 
     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

23 

17 

7 

48.94 

36.17 

14.89 
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ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
3. สาขาวิชา
1.พลศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 5 10.64 

2.การศึกษาปฐมวัย 3 6.38 

3.การประถมศึก 14 29.79 

4.ภาษาไทย 6 12.77 

5.ภาษาอังกฤษ 4 8.51 

6.สังคมศึกษา 2 4.26 

7.ดนตรีศึกษา 0 0 

8.คณิตศาสตร 1 2.13 

9.วิทยาศาสตรทั่วไป 9 19.15 

10.คอมพิวเตอร 3 6.38 

รวม 47 100 

ตอนที่  2ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ  เรื่อง  การพัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู   

ตารางที่  3 ระดับความพึงพอใจ  เรื่อง  การพัฒนาระบบการเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู    

ประเด็นการประเมิน x SD ระดับ 
ความพึงพอใจในการใชโปรแกรมการเลือกหนวยฝกสอน 

1. ขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือได 4.19 0.61 มาก 
2. โปรแกรมมีความทันสมัย 4.04 0.86 มาก 
3. โปรแกรมมีความครอบคลุม  ทั่วถึง 3.91 0.95 มาก 
4. เปนประโยชนตอการดําเนินงาน 4.28 0.65 มาก 
5. ขอมูลตอบสนองตรงความตองการของผูใช 4.19 0.61 มาก 
6. มีการจัดระบบขอมูลเปนหมวดหมู 4.15 0.66 มาก 
7. ความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล 4.17 0.84 มาก 
8. สามารถเขาถึงไดสะดวก 4.11 0.84 มาก 
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9. ใชงานงาย 4.23 0.81 มาก 
10. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานของโปรแกรม 4.26 0.64 มาก 

รวม 4.15 0.76 มาก 

จากตารางท่ี  3   แสดงความความพึงใจของนักศึกษาที่มีตอโปรแกรมการเลือกเลือกหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู   โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.15, SD=0.76) โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในดาน
เรื่องของเปนประโยชนตอการดําเนินการมากที่สุด (x = 4.28, SD=0.65)รองลงมาคือภาพรวมตอการใชงานของ
โปรแกรม (X= 4.26,SD = 0.64)และการใชงานงาย  (x = 4.23, SD=0.81) ตามลําดับ และ ขอมูลมีความถูกตอง 
เชื่อถือไดนอยท่ีสุด (x = 3.91, SD=0.95) 

ขนิษฐา  หินออน และสุรพันธ   ตันศรีวงษ. (2558). ปญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการฝก 

    ประสบการณวิชาชีพดานการสอน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอม 

     เกลาพระนครเหนือ.  ารสารวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม  พระจอมเกลาพระนครเหนือ ปที่ 6  

                 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2558 

จิตติรัตน   แสงเลิศอุทัย.(2559). การพัฒนารูปแบบการนําภูมิปญญาทองถิ่นเรื่องสมโอมาใชในการจัดการ 
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              ภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.   
วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 2  ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม – สิงหาคม  2551:  129 – 138 

บุญชม   ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องตน. (พิมพครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
ปยนันท    จันทรสี. (2556). การพัฒนาระบบฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยเว็บเซอรวิส กรณีศึกษา: คณะ 

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม. 
ศัชชญาส  ดวงจันทร. (2559). การพัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการออนไลน  ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อ 

              การพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.   วารสารเทคโนโลยีภาคใต  ปที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 

ธันวาคม 2559 
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สืบคนจากเว็บไซต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ขั้นตอนการเลือกโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู.สืบคนเมื่อวันที่  25  
สิงหาคม  2560   จาก website

นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  สบืคนเมื่อวันที่    25  มกราคม   2561   จาก 

https://sites.google.com/site/cattaleeyatt/introduction 
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สภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

ณฐกร อินทราพงษ1 ธนัชฌา พรหมชนะ2 และ วันเพ็ญ คําเทศ3*  
1,2,3สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: kwanpen@webmail.npru.ac.th

บทคัดยอ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน  สาขาวิชา           
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 31 คน และอาจารยพี่เลี้ยง จํานวน 
26 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวยแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชา
ชีววิทยา และแบบสอบถามสําหรับอาจารยพี่เลี้ยง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรู
ของนักศึกษาฝกสอน มีปญหาดานการเตรียมการสอน ดานการดําเนินการสอน และดานการวิจัยในช้ันเรียนอยูในระดับมาก 
มีปญหาดานสื่อการสอน ดานนักศึกษา ดานผูเรียน ดานอาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยง และดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพอยู
ในระดับปานกลาง สวนปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรูของอาจารย
พี่เลี้ยง มีปญหาดานสื่อการสอน ดานการเตรียมการสอน ดานนักศึกษา ดานการดําเนินการสอน ดานโรงเรียน ดานผูเรียน 
ดานการวิจัยในช้ันเรียน และดานอาจารยพี่เลี้ยง อยูในระดับปานกลาง สวนดานอาจารยนิเทศอยูในระดับนอย            

คําสําคัญ: สภาพและปญหา การฝกประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา 
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State and Problems of Professional Experience Training of Biology Student 

Teachers, Program of Biology, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University 

Nathakorn Intrapong1 Tanacha Promchana2 and Wanpen Kamtet3* 

1,2,3Program of Biology, Faculty of Science and Technology, 

Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom 

*corresponding author: kwanpen@webmail.npru.ac.th

Abstract 

The purpose of this research was to study the state and problems of professional experience training 

of biology student teachers in the Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University. 
The sample was 31 biology student teachers, Program of Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon 

Pathom Rajabhat University, and 26 mentors The research instruments were two questionnaires; 1) questionnaire 
for biology student teachers, and 2 )  questionnaire for mentors.  The statistics used for data analysis were 

frequency, percentage, mean and standard deviation.  The results indicated that there were 3 high level of 

problems according to the perception of biology student teachers; teaching preparation, teaching operation, 

and the classroom action research, and 6 moderate level of problems; teaching media, student teachers, 

students, supervisors, mentors, and professional experience training school. In addition, there were 8 moderate 

level of problems according to the perception of mentors; teaching media, teaching preparation, student 

teachers, teaching operation, professional experience training school, classroom action research, students, and 

mentors, while the problem about supervisors was at a low level. 

Keywords: state and problems, professional experience training, biology student teachers 

บทนํา 
ประสบการณวิชาชีพครูถือวาเปนกระบวนการสําคัญในการผลิตครู เนื่องจากเปนการเนนกระบวนการภาคปฏิบัติที่ชวย

สงเสริมใหนักศึกษาครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่ของครูไดเปนอยางดี  (สาวิตรี โรจนะสมิต อารโนลด, 2555) 
ประสบการณวิชาชีพครูจึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของสถาบันการผลิตครูระดับตางๆ ที่จัดใหนักศึกษาไดนําความรูที่เรียนมา
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับบทบาหนาที่ของการเปนครู รูจักเลือกใชเทคนิคและวิธีการสอนใหถูกตอง มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพครู เรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโรงเรยีน การทํางานรวมกับผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีของโรงเรียน ตลอดจน
เขาใจและทํางานรวมกับผูอื่นได (ชาตรี ฝายคําตา และ วรรณทิพา รอดแรงคา, 2552) 
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ผลจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ผานมา พบวา การฝกประสบการณวิชาชีพครูมี
ปญหาหลายดาน เชน ดานการจัดเวลาใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพและบทบาทของอาจารยพี่เลี้ยงใน  
การนิเทศนิสิต (เอกภูมิ จันทรขันตี ชาตรี ฝายคําตา และ วรรณทิพา รอดแรงคา, 2555) ดานการเตรียมการสอน ดานการดําเนิน 
การสอน และดานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน (ศิรดา ทองเช้ือ, 2557) ดานสวัสดิการของโรงเรียน ดานการฝกปฏิบัติการสอน 
ดานความพรอมของนักศึกษา ดานอาจารยนิเทศก และดานแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ (สโรชา คลายพันธุ , 2557) ดานสื่อ
อุปกรณที่ใชประกอบการเรียนการสอนและดานอาจารยนิเทศ (ขนิษฐา หินออน, 2558) ดานตัวนักเรียน ดานการดําเนินการสอน 
ดานการเตรียมการสอน ดานอาจารยนิเทศก ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานสื่อการสอน ดานครูพี่เลี้ยง และดานโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพ (ประวีณา เอ่ียมยี่สุน, 2559) ดานอาจารยพี่เลี้ยงและดานการดําเนินการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ 
(พระมหาอํานวย มหาวีโร และ ริศร พงศสุวรรณ , 2562) ทั้งนี้ การสํารวจสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สาขาวิชาชีววิทยายังไมพบในงานวิจัยท่ีผานมา 

การฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เปนการฝกปฏิบัติงานทางวิชาชีพครูโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจริยธรรมความรูความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพครุศาสตร มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา มีสุขภาพดี สามารถสราง
นวัตกรรมหรือผลงานมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเปนผูนําในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประเทศและชี้นําสังคมได อยางไรก็ตาม จากการสัมมนาเกี่ยวกับสภาพและปญหาของนักศึกษา
ฝกสอนในทุก ๆ ปการศึกษาท่ีผานมา พบวา นักศึกษาฝกสอนสาขาตาง ๆ ประสบปญหาที่แตกตางกัน ซึ่งสวนใหญเปนปญหาที่
เกี่ยวกับตัวนักศึกษา แตในความเปนจริงปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูยังข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญอื่น ๆ ดวย ดังเชนท่ี
ปรากฏในงานวิจัยที่กลาวไวขางตน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึง่ผลการวิจัยจะเปนขอมูลในการเตรียมการใน
ดานตาง ๆ ของสาขาวิชา รวมท้ังการปรับปรุงการดําเนินงานดานการฝกประสบการณวิชาชีพครูของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูตอไปในอนาคต  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

วิธดํีาเนินการวิจัย 

การวิจัยสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ใน 9 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการสอน สื่อการสอน การดําเนินการสอน นักศึกษา 
นักเรียน อาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยง โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ และการวิจัยในช้ันเรียน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 31 คน และอาจารยพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝกสอนซึ่งเปนผูที่สอนในโรงเรียนที่นักศึกษาฝกสอนและเปนอาจารยประจําวิชา
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ชีววิทยาท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาที่แนะนําชวยเหลือนักศึกษา  จํานวน 26 คน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  
เคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวยแบบสอบถามสําหรับนักศึกษา สาขาวิชา
ชีววิทยา และแบบสอบถามสําหรับอาจารยพี่เลีย้ง แบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะหดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไดคารายขอเทากับ 
1.0 และท้ังฉบับเทากับ 1.0 มีคุณภาพดานความเชื่อมั่น (Reliability)เทากับ 0.87 แบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ีแบงเปน 2 ตอน 
ไดแก ตอนท่ี 1 เปนการถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เปนการถามเกี่ยวกบัการรับรูปญหาการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ไดแก ดานการเตรียมการสอน สื่อการสอน การดําเนินการสอน ตัวนักศึกษา 
ตัวนักเรียน อาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยง โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ และการวิจัยในช้ันเรียน ลักษณะคําถามเปนแบบ           
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ในสวนของนักศึกษาฝกสอน 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหนักศึกษาในวันที่นักศึกษากลับมาสัมมนาตามกําหนดการของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
สําหรับสวนของอาจารยพี่เลี้ยง ผูวิจัยนําไปมอบใหอาจารยพี่เลี้ยงและรอรับกลับในวันเดียวกัน 

การวิเคราะหขอมูล 
ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาชีววิทยา นํามาแจกแจงความถี่ หาคารอยละคาเฉลีย่ 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑสําหรับเทียบเพือ่แปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยดังนี ้  
1.00 – 1.49    หมายถึง    ผลการประเมินอยูในระดับนอยที่สดุ 

1.50 – 2.49   หมายถึง    ผลการประเมินอยูในระดับนอย 

2.50 – 3.49    หมายถึง    ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49    หมายถึง    ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

4.50 – 5.00    หมายถึง    ผลการประเมินอยูในระดับมากทีสุ่ด 

ผลการวิจัย 

การวิจัยปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จํานวน 31 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาชีววิทยา ตามการรับรูของ
นักศึกษาฝกสอน มีปญหาโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง (μ=2.99) ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขา
ชีววิทยาดานที่อยูในระดับมาก ไดแก ดานการเตรียมการสอน ดานการดําเนินการสอน และดานการวิจัยในช้ันเรียน  (μ=3.05, 
μ=3.20 และ μ=3.09 ตามลําดับ) สวนปญหาดานสื่อการสอน ดานนักศึกษา ดานนักเรียน ดานอาจารยนิเทศ ดานอาจารยพี่เลี้ยง 
และดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ อยูในระดับปานกลาง (μ=2.97, μ=2.95, μ=2.96, μ=2.90, μ=2.89, และ μ=2.92 
ตามลําดับ) แสดงดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรูของนักศึกษา 

ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ของนักศกึษาฝกสอน 

คาเฉลี่ย (μ)  ระดับปญหา 

ดานการเตรียมการสอน 3.05 1.03 มาก 
ดานสื่อการสอน 2.97 0.87 ปานกลาง 
ดานการดาํเนินการสอน 3.20 0.92 มาก 
ดานนักศึกษา 2.95 0.82 ปานกลาง 
ดานนักเรียน 2.96 0.81 ปานกลาง 
ดานอาจารยนเิทศ 2.90 0.96 ปานกลาง 
ดานอาจารยพีเ่ลี้ยง 2.89 0.93 ปานกลาง 
ดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ  2.92  1.14 ปานกลาง 
ดานการวิจัยในช้ันเรียน 3.09 0.85 มาก 

รวม 2.99 1.24 ปานกลาง 

ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรูของอาจารยพี่เลี้ยง 
ผลการวิจัยพบวา ปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (μ=2.65) ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน
สาขาวิชาชีววิทยาท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการเตรียมการสอน ดานสื่อการสอน ดานการดําเนินการสอน ดานนักศึกษา            
ดานนักเรียน ดานอาจารยพี่เลี้ยง ดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ และดานการวิจัยในช้ันเรียน (μ=2.76, μ=2.82, μ=2.85, 
μ=2.61, μ=2.59, μ=2.62, μ=2.63 และ μ=2.56 ตามลําดับ) สวนดานอาจารยนิเทศอยูในระดับนอย (μ=2.42) แสดงดัง
ตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอนสาขาวิชาชีววิทยา ตามการรับรูของอาจารยพี่เลี้ยง 

ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนัก
ครูพ่ีเลี้ยง 

คาเฉลี่ย (μ)  ระดับปญหา 

ดานการเตรียมการสอน 2.76 1.12 ปานกลาง 
ดานสื่อการสอน 2.82 0.89 ปานกลาง 
ดานการดาํเนินการสอน 2.85 0.95 ปานกลาง 
ดานนักศึกษา 2.61 0.91 ปานกลาง 
ดานนักเรียน 2.59 1.06 ปานกลาง 
ดานอาจารยนเิทศ 2.42 0.93 นอย 
ดานอาจารยพีเ่ลี้ยง 2.62 0.88 ปานกลาง 
ดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ  2.63 1.44 ปานกลาง 
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ดานการวิจยัในช้ันเรียน 2.56 0.82 ปานกลาง 
รวม 2.65 1.07 ปานกลาง 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามการรับรูของนักศึกษาฝกสอน พบวา โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีปญหาอยูในระดับมาก ไดแกดานการเตรียมการสอน ดานการดําเนินการสอน และดานการวิจยั
ในช้ันเรียน ดานที่มีปญหาอยูระดับปานกลาง ไดแก ดานสื่อการสอน ดานนักศึกษา ดานนักเรียน ดานอาจารยนิเทศ ดานอาจารย 
พี่เลี้ยง ดานโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ  ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา ตามการรับรูของอาจารยพี่เลี้ยง 
พบวา โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก  ดาน 
การเตรียมการสอน ดานสื่อการสอนดานการดําเนินการสอน ดานนักศึกษา ดานนักเรียน ดานอาจารยพี่เลี้ยง ดานโรงเรียน             
ฝกประสบการณวิชาชีพ ดานการวิจัยในช้ันเรียน และดานที่มีปญหาอยูในระดับนอย ไดแก ดานอาจารยนิเทศ 

อภิปรายผลการวิจัย 

ปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามการรับรูของนักศึกษาฝกสอน พบวา โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ดานที่นักศึกษามี
ความเห็นวาเปนปญหามาก คือ ดานการเตรียมการสอนและการดําเนินการสอน ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของประวีณา เอี่ยมญี่สุน 
(2559) ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนมีกิจกรรมคอนขางมาก ทําใหเวลาเรียนในคาบเรียนปกติลดลง และทําใหนักศึกษามีเวลา 
ในการเตรียมการสอนนอยลง เน่ืองจากตองใหเวลากับการชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  (เอกภูมิ จันทรขันตี ชาตรี ฝายคําตา 
และ วรรณทิพา รอดแรงคา, 2555)  รองลงมาคือปญหาดานการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของศิรดา ทองเชื้อ (2557) 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษายังขาดประสบการณในการทําวิจัยในช้ันเรียน เนื่องจากนักศึกษามีประสบการณเฉพาะการเรียนใน
รายวิชาการวิจัยในช้ันเรียนซึ่งอาจมีการฝกปฏิบัติที่ไมเพียงพอจึงทําใหนักศึกษามีปญหาในประเด็นเหลาน้ีในระดับมาก และปญหา
การฝกประสบการณวิชาชีพครู ตามความคิดเห็นของอาจารยพี่เลี้ยง พบวา ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา สวนใหญมีปญหาอยูในระดับปานกลางซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ สโรชา คลายพันธุ (2557) ที่พบวา นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูมีการปฏิบัติตามคําสั่งกฎระเบียบขอบังคับของแหลงฝกประสบการณ รวมท้ังมีการแกไขปรับปรุงตนเอง
หลังจากฟงขอคิดเห็นและเสียสละชวยเหลืองานหรือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี  

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยสภาพและปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาฝกสอน สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ควรมีการศึกษาปญหาการฝกประสบการณวิชาชีพครูของสาขาอื่นๆ เพื่อสะทอนภาพรวมของปญหาการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. ควรมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในบางประเด็น เชน ลักษณะปญหาที่พบในการคุมช้ันเรียน ดวยวิธีการสัมภาษณทั้ง

นักศึกษาฝกสอนและอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อใหไดขอมลูนํามาใชในการหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะดาน 
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3. ควรเก็บขอมูลเกี่ยวกับบุคลากรในกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพิ่มเติม เชน เจาหนาที่
ประจําศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาเฉพาะดาน เชน ดานการดําเนินการสอน ดานการเตรียมการ
สอน และดานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน รวมถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการของนักเรียนในการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาฝกสอน 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน เปนนกัศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีศึกษา
อยูในระดับชั้นปที ่1-4 ไดมาจากการสุมอยางงาย มีอายุระหวาง 19-23 ป เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมีนาคม 2564 เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวจิัยไดสรางขึ้น ผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ไดรับตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา คา IOC ที่ไดมีคา 0.67-1 และมีคาความเชื่อม่ันเทากบั 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่และ
รอยละ  

ผลการศึกษา ผูวิจัยไดแบงผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
ราชภัฏสุราษฎรธาน ีพบวานักศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธาน ีมีการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 อยูในระดับมากรอยละ 36.04 

คำสำคัญ : โรคโควิด-19, การแพรระบาด, การรับรูผลกระทบตอการศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to study the perceptions of the impact on studies of the coronavirus outbreak of 
Suratthani Rajabhat University students. The sample group of 400 people were students in Suratthani 
Rajabhat University. Studied in grades 1-4, obtained from a simple randomization. Aged between 19-23 years. 
Data were collected in March 2021. The research instrument was a questionnaire that the researcher created. 
The instrument quality check by 3 experts was checked for the validity of the content, the IOC value is 
0.67-1and the confidence value was 0.90, the data was analyzed by frequency and percentage distribution. 

The study findings researchers have divided the impact on studies of the COVID-19 epidemic in 
Suratthani Rajabhat University students found that the students of Suratthani Rajabhat University. The impact 
of the study on the COVID-19 epidemic is perceived. At a high level, 36.04 percent were adjusted f rom the 
epidemic of COVID-19. 

Keywords : COVID-19, epidemic, awareness  impact on education 
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1. บทนำ

1.1 ความเปนมาของปญหา 
จากการที่องคการอนามัยโรคไดมีการประกาศใหโรคโควิด-19 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public 

health emergency of international concern : PHEIC) เนื่องจากมีการแพรระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลกและการเกิดโรค
อุบัติใหมเปนปญหาดานสขุภาพ กอใหเกิดโรคในระบบทางเดนิหายใจ โดยหลงัจากที่เชื้อไวรัสเขาสูหลอดเลือดฝอยของปอด ทำให
เชื้อไวรัสมีการแบงตัวเพ่ิมจำนวนมากขึ้น สงผลใหเกดิกระบวนการอักเสบและเนือ้เยื่อปอดถกูทำลาย  สัมพันธกับอาการที่แยลง
จนกระทั่งผูปวยเสียชีวิต สำหรับผูที่ไดรบัการรกัษาจนหายจะพบวาเนือ้ปอดทีไ่ดรับความเสียหายจากพยาธิสภาพของโรคสามารถ
ฟนคืนกลับมาไดหากไดรบัการรักษาอยางตอเนือ่ง  

โรคโควิด-19 (COVID-19) เริ่มพบผูปวยครั้งแรกเม่ือเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอูฮัน่ เมืองหลวงของ
มณฑลหูเปย ภาคกลางของประเทศจนี ซึ่งเปนเมืองใหญมีผูคนหนาแนน จึงเกิดการระบาดไดอยางรวดเรว็ องคการอนามัยโลกได
ประกาศชื่อโรคนี้อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 วา “Coronavirus Disease 2019” ตอมาพบการระบาดเปนวง
กวางมากกวา 100 ประเทศทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว (WHO Thailand, 2020) มีอุบัติการณพบจำนวนผูติดเชื้อทั่วโลก
จำนวน 98,747,180 ราย รักษาหายแลว 54,435,973 รายและเสียชีวิต 2,120,619 ราย ประเทศไทยมีผูติดเชื้อจำนวน 13 ,500 
ราย กำลังรักษา 2,623 รายรกัษาหายแลว 10,567 รายและเสยีชีวิต 73 ราย สถานการณมีแนวโนมในทางทีด่ีขึ้น ผูติดเชือ้มีจำนวน
ลดลง จนกระทั่งเม่ือวันที ่17 ธันวาคม 2563 ไดมีการระบาดระลอกใหมที่ประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร โดยเปนการระบาดที่
ผูปวยไมไดมีการเดินทางออกนอกประเทศ แตคาดการณวาอาจติดเชือ้จากแรงงานชาวพมาที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมง การ
ระบาดระลอกใหมไดมีการขยายวงกวางหลายจังหวัด ยกตัวอยางเชนจังหวดัสุราษฎรธานีพบผูตดิเชือ้ทั้งหมด 11  ราย อัตราการ
เสียชีวิตสูงที่สุดคือผูสูงอายุที่มีอาย ุ80 ปขึ้นไป รวมถึงคนที่มีโรคประจำตวัรวมดวย คนที่เปนโรคหวัใจมีอตัราการเสียชีวิตสูงที่ สุด 
รองลงมาคือ โรคเบาหวาน  โรคทางเดินหายใจและโรคความดนัโลหติสูง ตามลำดับ องคการอนามัยโลกไดแนะนำการปองกันโรค
เบื้องตน ไดแก การลางมือบอยๆ ปดปากจมูกเม่ือไอ จาม รับประทานอาหาร ที่ปรงุสุกใหมเสมอและหลีกเลี่ยงการสมัผัสใกลชิดกับ
คนที่แสดงอาการของโรคทางเดินหายใจ เชน ไอและจาม  

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ถือเปนชวงภาวะวิกฤตที่สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงครั้งสำคัญของโลกใน
ทุกมิติ ในสวนของประเทศไทยกไ็ดรับผลกระทบเปนอยางมาก การดำรงชีวิตประจำวัน การทำงานและการศึกษาซึ่งสงผลกระทบ
ตอการศึกษาของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทีไ่มสามารถดำเนินการตามหลกัสูตรไดตามปกติ จึงไดจัดการเรียนโดย
ประยุกตใชกับเทคโนโลยไีดตามความเหมาะสม แตในบางกรณีอาจไมมีความพรอมในการเรียนทีต่องประยุกตใช เทคโนโลยี เชน  
เครือขายสัญญาณอินเทอรเนต็ อุปกรณเครื่องมือสื่อสาร เปนตน ซึ่งถือไดวาเปนปญหาทีส่ำคัญที่สงผลกระทบตอการศึกษาในชวงที่
มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนอยางมาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกไ็ดมีการประยุกตใชการเรียนออนไลนมา
ปรับใชกับการศึกษาในปจจบุันที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยมองเหน็ถึงปญหาความแตกตางของแตละบุคคล ที่ มีความ
แตกตางกันทั้งในดานการรบัรูผลกระทบ ดานการปรับตัว ดานการตองการสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัย  จากการแพรระบาดของ  
โรคโควิด-19 ดังนั้นผูวิจยัจงึสนใจที่จะศึกษาวาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

1.2 คำถามการวิจัย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีมีการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 

อยางไร 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสุราษฎรธาน ี
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1. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งผูวิจัยไดกำหนดประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดงันี้   

ประชากรและกลุมเปาหมาย
2.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักศึกษาทีก่ำลงัศึกษาอยูทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธาน ีประกอบดวย 7 คณะ 

ไดแก คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลยันานาชาติและการทองเที่ยว มีจำนวนทั้งหมด 11,895 คน

 2.1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครัง้นี้ คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธาน ีซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 

11,895 คน มากำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชวิธีของ Taro Yamane (Yamane,1970) ดังนี้  

สูตรของ Taro Yamane (Yamane,1970) 
n = 

โดยที่ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N = ขนาดของประชากร 
e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (รอยละ หรือ เปอรเซนต) 

แทนคาตามสูตร ไดดังนี้ 
n = 

n = 386.99 
 จากการคำนวณจะไดกลุมตัวอยางจำนวนขั้นต่ำ เทากับ 386.99 คน เพ่ือใหไดขอมูลที่ถกูตองและสมบูรณในการรวบรวม 

จึงไดจำนวนกลุมตวัอยางขั้นต่ำ เทากับ 400 คน 

2.2  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจยัครั้งนี้คือ แบบสอบถามเรื่องการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธาน ีที่ผูศึกษาสรางขึ้นเองจากการคนควาเอกสารทางวิชาการและทบทวนงานวิจัยที่
เก่ียวของ ประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ชั้นปที่กำลังศึกษา คณะที่กำลังศึกษา 
รายไดตอเดือน ไดรับรายไดจาก ภูมิลำเนาเดิม สถานทีเ่รยีนออนไลน อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนและสัญญาณอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19  ประกอบดวยขอ
คำถาม จำนวน 20 ขอ โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การตรวจสอบการหาประสิทธิภาพของเครือ่งมือแบบสอบถามทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้มี

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพเพ่ือใหไดคุณภาพตามลำดับ ดังนี้ 
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) ของเครื่องมือ หลังจากที่ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือ

แบบสอบถามขึน้มา ผูวิจัยไดนำไปตรวจสอบวาเม่ือนำแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรวิจัยและจะ
สามารถวัดในสวนของเนื้อหาที่ผูวิจัยตองการวัดไดมากนอยเพียงใด โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ  โดยผูวิจัยไดนำไป
ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทาน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิทัง้ 3 ทาน ทำการตรวจสอบและประเมินโดย
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ใชดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objection Congruence Index) เปนรายบุคคลวาขอคำถามแตละขอสามารถวัดไดตรงกับ
จุดประสงคที่กำหนดหรือไม โดยใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเทากับ +1 เม่ือแนใจวาขอคำถามตรงตามจดุมุงหมายทีก่ำหนดไว 
คะแนนเทากับ  0 เม่ือไมแนใจหรอืขอคำถามมีลักษณะคลมุเครอืไมชัดเจน 
คะแนนเทากับ -1 เม่ือแนใจวาขอคำถามไมตรงตามจุดมุงหมายที่กำหนดไว 
นำคะแนนของผูทรงคุณวุฒทิุกคนทีก่รอกลงในแบบวิเคราะหความสอดคลองของขอคำถามกับจุดประสงคเ พ่ือหา

คาเฉลี่ย โดยมีเกณฑการคัดเลือกขอคำถาม ดังนี้ 
1. ขอคำถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 คัดเลือกไวใชได
2. ขอคำถามที่มี IOC ต่ำกวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
โดยการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาของขอคำถามกบัจดุประสงคผานเกณฑที่กำหนดทุกขอ โดยมีคา IOC ของขอ

คำถามอยูระหวาง 0.67-1.00 (ภาคผนวก ง) และคา IOC ทั้งฉบับเทากับ 0.95 จากนั้นนำไปสูกระบวนการตรวจสอบความเชื่อ ม่ัน 
(Reliability) ตอไป 

2. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ หลังจากทีน่ำเครือ่งมือแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา
โดยผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานแลว จึงนำแบบสอบถามมาทดสอบความเชือ่ม่ัน โดยการทดลองใช (Try out)
 ผูวิจัยไดเลือกกลุมทดลองเปนนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชั้นปที ่1 และ 

3 จำนวน 30 คน ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และนำมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ      
ครอนบาค ไดคาความเทีย่งเทากับ 0.90 

2.4  การเก็บรวบรวมขอมลู 
1. ข้ันเตรียมการ
ผูวิจัยดำเนินทำการเตรยีมแบบสอบถามผานทางออนไลนโดยใช Google form และมีการติดตอประสานงานกับนายก

สโมสรนักศึกษาของแตละคณะ เพ่ือการสงตอแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางของแตละคณะ และมีการชี้แจงวัตถุประสงคและ
รายละเอียดในการทำวิจยั และขอความรวมมือในการทำแบบสอบถาม 

2. ข้ันดำเนินการ เก็บรวบรวมขอมลู
2.1  เม่ือไดติดตอประสานงานกบันายกสโมสรนักศึกษาของแตละคณะแลว ทำการสงแบบสอบถามผานทางออนไลนโดย

ใช Google form และใหการพิทกัษสิทธิ์กลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการชี้แจงคำอธิบายตาง ๆ ในแบบสอบถาม 
และขอมูลสวนตัวทั้งหมดของกลุมตัวอยางจะถูกจดัเกบ็เปนความลบั 

2.2   ติดตามการตอบกลับแบบสอบของกลุมตัวอยาง โดยมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมรวบรวมตั้งแตวันที่  17-24 
มีนาคม พ.ศ. 2564  

2.3   นำแบบสอบถามที่ไดรวบรวมจากกลุมตวัอยางจำนวน 400 คน มาตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล 
2.5  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดมาวเิคราะหโดยใชโปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) และดำเนนิการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป การแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศกึษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธาน ีวิเคราะห ดังนี้  
1. วิเคราะหรายขอโดย การแจกแจงความถี ่และรอยละ
2. ใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
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   ระดับการรับรู                              คะแนน 
   มากที่สุด        5  
   มาก        4 
   ปานกลาง       3  
   นอย                   2 
   นอยที่สุด                   1 

ในการวิเคราะหระดับการรบัรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ของนกัศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธาน ีผูวิจัยไดกำหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลีย่ ดังนี้ 

 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80      หมายถึง  การรับรูระดับนอยทีสุ่ด 

   คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60      หมายถึง  การรับรูระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40      หมายถึง  การรับรูระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20      หมายถึง  การรับรูระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00      หมายถึง  การรับรูระดับมากที่สดุ 
 

3. ผลการวิจัย 
  วิจัยนี้เปนการศึกษาการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี โดยทำการศึกษาจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน ซึ่งเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี ทั้งหมด 7 คณะ ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาลยันานาชาติและการทองเที่ยว โดยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งแตวันที่ 17-24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการศึกษาสามารถแยกเพ่ืออภปิรายผลได 2 สวน ดังนี้ 
 

สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 293 คน คิดเปนรอยละ 73.25 อยูในระดับชั้นปที1่ จำนวน 

101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ชั้นปที่ 2 จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 ชั้นปที3่ จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24 .25 
และชั้นปที่ 4 จำนวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 และสวนใหญเปนนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ จำนวน 132 คน  คิดเปน
รอยละ 33.0 อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนสวนใหญเปนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 
39.25 และสัญญาณอินเทอรเน็ตทีใ่ชในการเรียนออนไลนเปนไวไฟหอพัก จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.75  

 
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี 

2.1 ดานรับรูผลกระทบ 
ในการวิจัยครั้งนี ้จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 อยู ใน
ระดับมากรอยละ 36.04 รองลงมาระดับมากทีสุ่ดรอยละ 30.63 ซึ่งจากคาเบีย่งเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยที่ไดจากขอคำถาม ดาน
การรับรูผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับนอย ( = 2.11, S.D.=0.94)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย  ของ 
Cathy Mae Toquero (2020) เรื่อง ความทาทายในการวิจัยดานการสอนและโอกาสสำหรบัการศึกษาระดับอุดมศึกษาทามกลาง
การระบาดของ COVID-19 : บริบทของฟลิปปนส พบวา Covid-19 สงผลกระทบตอสถาบนัการศึกษาระดับสงู ไมเพียงแตในเมือง
อูฮั่น ประเทศจีนทีเ่กดิไวรัส แตยงัมีสถาบันการศึกษาระดับสูงอ่ืนๆ ทั้งหมด 188 ประเทศ และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอ
คำถามที่วาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอการดำเนนิชีวิตประจำวัน เชน ระยะทางในการเดินทางจากบานไปยัง
รานอินเทอรเนต็ การซือ้อุปกรณการเรยีน การจดัสรรเวลาในการเรยีนและทำงานบาน เปนตน มีคา เฉลี่ยมากที่สุด ( = 2 .29, 
S.D.=1.05) รองลงมา คือ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนและอาจารยผูสอนลดลง เชน      
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การไมไดโตตอบ คำถามขณะอาจารยสอน ขาดการติดตอกับเพ่ือนๆ ( = 2.15, S.D.=0.95) ซึ่งสอดคลองกบังานวิจยัของ เสถียร 
พูลผลและปฏิพล อรรณพบริบูรณ (2563) เรื่อง การสำรวจความคิดเหน็ของนกัศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสยามที่มีตอการ
เรียนการสอนออนไลนในชวงโควิด 19 พบวา นักศึกษาไมคอยเหน็ดวยวาการเรยีนออนไลนทำใหมีปฏสิัมพันธกบัเพ่ือนมากยิง่ขึ้น มี
แรงกระตุนทางการเรียนและอยากใหมีการปรบัการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนในอนาคต (คาเฉลี่ย = 2 ) และสอดคลองกับ
การศึกษาของ Adnan Muhammad , Anwar Kainat (2020) เรื่อง การเรยีนรูออนไลนทามกลางการระบาดของ COVID-19 
ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของปากีสถานที่มีตอหลักสูตรมหาวิทยาลัยดิจิทัลและการเรียนทางไกลภาคบังคับ
ทามกลางโคโรนาไวรัส (COVID-19) พบวา รอยละ 11.1 รูสึกวาพวกเขาประสบปญหาในการสื่อสารแบบดิจิทัลในขณะที่ตอบ
คำถามวาการเรียนรูแบบออนไลนและแบบธรรมดานัน้เหมือนกัน รอยละ 67.5 รายงานวาการเรยีนรูออนไลนแตกตางจากโหมด
การเรียนรูทัว่ไปในขณะทีร่อยละ 18.3 รูสึกวามีความแตกตางเพียงเลก็นอย ระหวางการเรียนรูแบบออนไลนและแบบธรรมดา มี
นักเรียนเพียงรอยละ 10.3 เทานั้นทีรู่สึกวาการเรียนออนไลนมีแรงจูงใจมากกวามากกวาการเรียนแบบเดิม  

2.2  ดานการปรับตัว 
ในการวิจัยครั้งนี ้จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีการปรบัตัวจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 สวนใหญอยู ใน

ระดับมากรอยละ 41.39 รองลงมาระดับปานกลางรอยละ 30.60 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ เสถียร พูลผลและปฏิพล อรรณพ
บริบูรณ (2563) เรื่อง การสำรวจความคิดเหน็ของนกัศึกษาเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสยามทีมี่ตอการเรียนการสอนออนไลน
ในชวงโควิด 19 พบวา นักศึกษาคอนขางเห็นดวยวาเรียนออนไลนทำใหรูสกึสะดวกและรูสกึ ผอนคลาย (คา เฉลี่ย = 4 และ 3 .5  
ตามลำดับ แสดงวานักศึกษาสามารถปรับตัวตอการเรียนการสอนออนไลนในชวงโควิดไดมากและสอดคลองกับการศึกษาของ 
Khadijah Mukhtar, Kainat Javed, Mahwish Arooj, และ Ahsan Sethi (2020) เรื่อง การรับรูของอาจารยและนักศึกษา
เก่ียวกับขอดี ขอจำกัดและขอคิดเห็นจากการเรียนออนไลนในสถาบันการศึกษาทีป่ระเทศปากสีถาน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
พบวา ขอดีของการเรยีนออนไลน ไดแก ความสะดวกสบายในการเขาถงึการเรยีนรูจากระยะไกล ขอเสนอแนะคือการฝกอบรม
คณาจารยเก่ียวกับการใชรูปแบบออนไลนและการพัฒนาแผนการสอนโดยลดภาระการเรียนรูและเพ่ิมการโตตอบ ซึ่งจากคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยที่ไดจากขอคำถาม ดานการปรบัตวัจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 อยู ในระดับนอย  ( = 
2.22, S.D.=0.87) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคำถามทีว่าสามารถปรับตัวตอภาระรายจายที่เ พ่ิมมากขึ้นขณะเรียน
ออนไลน มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ ( = 2.42, S.D.=0.98) รองลงมา คือ สามารถปรบัตัวตอสภาพแวดลอมในการเรียนออนไลน เชน  
เสียงรบกวน การอยูรวมกนัของสมาชิกในครอบครัวไมมี ( = 2.33, S.D.=0.93) 

2.3 ดานการตองการสนับสนนุจากมหาวิทยาลยั 
ในการวิจัยครั้งนี ้จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีดานการตองการสนับสนนุจากมหาวิทยาลยัจากการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 สวนใหญอยูในระดับมากทีสุ่ด รอยละ 36.58 รองลงมาระดับมาก รอยละ 33.96 ซึ่งจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
คาเฉลี่ยที่ไดจากขอคำถาม ดานการสนับสนนุจากมหาวิทยาลยัจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยูในระดับนอย ( = 2 .01 , 
S.D.=0.95) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอคำถามที่วาตองการความชวยเหลือจากมหาวทิยาลัยในดานอปุกรณเทคโนโลยี
เครื่องมือสื่อสารที่ใชในการเรียนออนไลน เชน เครอืขายสัญญาณอินเทอรเนต็ โนตบุค หองเรียนและตองการความชวยเหลือจาก
มหาวิทยาลัยในการจัดระบบบรกิารสารสนเทศที่มีความสะดวกและรวดเรว็ เชน การสืบคนแหลงขอมูลจากเว็บไซตมหาวิทยาลัย
โดยที่ไมตองใชสัญญาณไวไฟของมหาวทิยาลัย มีคาเฉลีย่มากที่สดุ ( = 2.10, S.D.=1.01) และ ( = 2.10, S.D.=0.92) รองลงมา 
คือ ตองการความชวยเหลือจากมหาวทิยาลัยในการสนบัสนนุการหารายไดระหวางเรียน เชน งานธรุการ งานบริการ และงานอื่น ๆ  
ที่หนวยงานของมหาวิทยาลัยมอบหมาย  ( = 2.08, S.D.=0.97) ซึ่งการศึกษาของ Khadijah Mukhtar, Kainat Javed, 
Mahwish Arooj, และ Ahsan Sethi (2020) เรื่อง การรับรูของอาจารยและนกัศึกษาเกี่ยวกับขอดี ขอจำกัดและขอคิดเห็นจาก
การเรียนออนไลนในสถาบนัการศึกษาที่ประเทศปากีสถาน เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ มีขอเสนอแนะคือการฝกอบรมคณาจารย
เก่ียวกับการใชรปูแบบออนไลนและการพัฒนาแผนการสอนโดยลดภาระการเรยีนรูและเพ่ิมการโตตอบ เพ่ือตอบสนองผู เรียนให
มากขึ้น  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรปุไดดังนี ้

1. นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามในครัง้นี้สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 73.25) อยูในระดับชั้นปที่1 รอยละ 25.25 ชั้นปที่ 
2 รอยละ 25.25 ชั้นปที่4 รอยละ 25.25 เปนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รอยละ 33.0 ใชอุปกรณในการเรียน
ออนไลนเปนโทรศัพทมือถอืและคอมพิวเตอร รอยละ 39.25 ใชสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนไวไฟหอพัก รอยละ 26.75 

2. นักศึกษามีระดับการรับรูผลกระทบตอการศึกษาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดานการรับรูผลกระทบอยูในระดบั
มาก รอยละ 36.04 สงผลกระทบตอการดำเนินชีวิตประจำวัน  เชน  ระยะทางในการเดินทางจากบานไปยังราน
อินเทอรเน็ต การซื้ออปุกรณการเรียน การจัดสรรเวลาในการเรียนและทำงานบาน เปนตน ดานการปรับตัวอยูในระดับ
การรับรูมาก รอยละ 41.39 สามารถปรับตัวตอภาระรายจายที่เพ่ิมมากขึ้น  ดานการตองการการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยอยูในระดับมากที่สดุ (รอยละ 36.58) ดานอุปกรณเทคโนโลยีเครื่องมือสือ่สารทีใ่ชในการเรียนออนไลน เชน 
เครือขายสัญญาณอินเทอรเนต็ โนตบุค หองเรียนสำหรับการเรยีนออนไลน  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ผูวิจัยควรนำผลการวิจยัในครั้งนี ้เสนอตอมหาวิทยาลยั เพ่ือใชในการปรบัปรุงการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพ่ือใหนกัศึกษาไดรับการสนบัสนุนในดานตางๆจากมหาวทิยาลัย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
2. ผูวิจัยควรมีการกำหนดกลุมเปาหมายที่หลากหลาย อาจขยายขอบเขตการเกบ็ขอมูลไปยงัสถาบันการศึกษาอื่น เพ่ือ

ความหลากหลายของขอมูล 
3. ในการทำวิจัยครั้งตอไปขอคำถามควรมีความกระชับ เขาใจไดงายเพ่ือความเขาใจตรงกนัของผูตอบแบบสอบถาม 
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คุณลักษณะและบทบาทของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร 

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ณัชชา ศิรินธนาธร

สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
E-mail:  natcha@webmail.npru.ac.th 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของผูนำศูนยเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

สินคาเกษตร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย การวิเคราะหเอกสารจากแหลง  
ตาง ๆ การสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง การสังเกตแบบมีสวนรวม และผูใหขอมูลหลัก คือ ผูนำ สมาชิก และ
บุคลากรภาครัฐที่มีสวนรวม ผลการวิจัย ดังนี้ คุณลักษณะของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย บุคลิกภาพและทักษะความรูความสามารถ บทบาทของผู นำศูนยเรียนรู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประกอบดวย บทบาทในกระบวนการทำงานและการเปนผูกระตุน 

คำสำคัญ: คุณลักษณะและบทบาท ผูนำ ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
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Center in Bang Len District, Nakhon Pathom Province 
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E-mail:  natcha@webmail.npru.ac.th

Abstract
The purposes of this research were to study the characteristics and roles of leaders for the Agricultural 

Productivity Enhancement Center Bang Len District Nakhon Pathom Province. Qualitative research methods 

consisting of document analysis from various sources, in-depth interviews using semi-structured interview forms, 

participatory observation, and the key informants, leaders, member, and government personnel involved. the 

research found that The attributes of the leaders for the Agricultural Productivity Enhancement Center were 

personality and knowledge skills and role of the leader were role in the work process and motivation.  

Keywords: characteristics and roles, leaders, agricultural productivity enhancement center 

1. บทนำ
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เขต 2 มี 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ  

เพชรบุรี ราชบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  และสุพรรณบุรี ซึ่งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอ 
บางเลน จังหวัดนครปฐม ไดรับผลการประเมินและจัดระดับการพัฒนาอยูในระดับ A ขอมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 สถาน
ที่ตั้งบานบัวลมชาง หมูที่ 9 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สินคาหลัก คือ ขาว เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู 
คือ ผูใหญไพรัช เส็งเจริญ (สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.  ราชบุรี, 2560)  ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตรแหงนี้สามารถแกไขปญหาใหกับชุมชน ชวยลดตนทุนในการผลิตขาว  

ผูใหญไพรัช เส็งเจริญ เปนผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มีคณะทำงานหลัก 10 คน มี
สมาชิกทั้งหมด 70 คน ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณใกลเคียง ไดแก หมู 1 หมู 3 หมู 10 ตำบลหินมูล หมู 19 ตำบลบางหลวง และหมู 5 
ตำบลไทรงาม นอกจากนี้ยังมีเครือขายการทำงานพัฒนา 10 กลุม ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนผูนำที่มี
ความสามารถในการสื่อสารเปนอยางดี มีแนวทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพ่ือเช่ือมโยงกลุมเกษตรกรใหเขามามีสวนรวม มีใจรักใน
การถายทอดความรูใหชาวบานหรือสมาชิกไดรับรู ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรหลายแหง นอกจากนี้ยังไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนำ
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในระดับจังหวัด มีความสามารถดานการถายทอดองคความรูตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขยายผลการทำการเกษตรอยางย่ังยืนใหกวางขวาง มีวิธีการสื่อสารท่ีหลากหลาย  

ในสวนของวิธีการพูดสวนใหญจะออกมาจากประสบการณในการทำจริงโดยคุณสมบัติของผูนำนั้นสอดคลองกับแนวคิด
การสื่อสารโนมนาวใจท่ีวา คนท่ีโนมนาวใจผูอื่นไดเกงน้ันจะตองสามารถอธิบายจุดยืนทางความคิดของตนเองไดอยางช่ำชองในแบบ
ที่สามารถแสดงใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนเลยวาแนวคิดของตนเองน้ันมีขอดีในเรื่องใดบาง (วุฒินันท ชุมภู, ผูแปล, 2557: 157) 

จากปรากฎการณที่กลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นวาผูใหญไพรัช เส็งเจริญ เปนผูนำที่มีความสามารถดานการสงเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะ
และบทบาทของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้
จะนำไปสูการการพัฒนาและขยายผลสูพื้นท่ีอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกันตอไป โดยบทความวิจัยเร่ือง คุณลักษณะและบทบาทของ
ผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง
แนวทางการสื่อสารของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
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2. ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาเรื ่องแนวทางการสื่อสารของผูนำศูนยเรียนรู การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปนการวิจัย  

เชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชเทคนิคที ่อิงหลากหลายวิธี (multi-method) และเพื่อเปนการตรวจสอบขอมูล 
(triangulation) ประกอบดวย การรวบรวมและวิเคราะหเอกสารจากแหลงตาง ๆ (documentary research) การสัมภาษณแบบ
เชิงลึก (in-depth interview) การสังเกตแบบมีสวนรวมในกิจกรรมศูนยเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(participant observation)  

ผูใหขอมูลหลัก (key informants) คือ ผูนำ สมาชิก และบุคลากรภาครัฐท่ีมีสวนรวม โดยกำหนดกลุมผูใหขอมูลทั้งหมด 
36 คน แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 1) ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของศพก. คือ ผูนำและคณะทำงาน รวม 11 คน 2) ตัวแทนของ
ผูรับสาร ขอมูล ความรูจากผูนำ เปนสมาชิกที่มีสวนรวมกับการดำเนินงานของศูนยเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร และเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 2 ปขึ้นไป จำนวน 20 คน และ 3) บุคลากรภาครัฐท่ีมีสวนรวม ไดแก นักวิชาการเกษตร
และนักวิชาการดานการสื่อสาร จำนวน 5 คน การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง การเลือก
กลุมตัวอยางใชวิธีเจาะจง (purposive sampling)  และใชวิธีการนำเสนอผลการศึกษาโดยพรรณนาเชิงวิเคราะห (descriptive 
analysis) 
3. ผลการวิจัย

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยูที่บานบัวลมชาง หมูที่ 9 
ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผูใหญไพรัช เส็งเจริญ เปนผูบริหารศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรแหงน้ี สามารถแกไขปญหาใหกับชุมชน ชวยลดตนทุนในการผลิตขาว สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหดิน การ
ทำปุยใชเอง การบริหารจัดการโรคพืชใหกับเกษตรกรในพื้นที่และยังเปดโอกาสใหเกษตรกรในพื้นที่ใกล เคียงเขามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
และการปฏิบัติแกประชาชนโดยสงเสริมใหสมาชิกปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบรโิภคในครัวเรือน และจำหนายหากเหลือจากบริโภค 
เปดโอกาสการเรียนรูจากผูรวมอาชีพเดียวกันที่ประสบความสำเร็จ ชวยเหลือและเรียนรูรวมกันเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกร กลุมเกษตรกรและชุมชน 

การบริหารงานนำโดย ผูใหญไพรัช เส็งเจริญ เปนประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร มีกลยุทธการสื่อสารท่ีหลากหลายกับกลุมเกษตรกรใหเขามามสีวนรวมและเกิดเปนเครอืขายการทำงาน
ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เปนเกษตรกรเจาของแปลงเรียนรู ที่เปน Smart Farmer มีความรู ทักษะและความพรอมใน
การถายทอดความรู และประสบความสำเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร การสาธิต ฐานเรียนรูที่สำคัญของ
พื้นที่ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการจนถึงการตลาด เปนที่ยอมรับและสามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน 
เปนศูนยเรียนรูชุมชนในระดับอำเภอ เพราะสามารถบริหารจัดการในเรื่องแหล งเรียนรูไดหลากหลาย กระจายอยูทั้งตำบล มีผูรู 
ปราชญชาวบาน และแกนนำที่มีความพรอมในการเปนวิทยากรการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
เสริมสรางพลังการเรียนรูในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1) มีกฎ กติกาของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ที่ทุกคนยอมรับ และยึดถือปฏิบัติมา
ยาวนาน อาทิ มีการประชุมประจำเดือน การเขารวมกิจกรรมฐานการเรียนรูและการประชุมวาระพิเศษ 

2) จัดระบบความรูของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ใหเปนหมวดหมูที่ชัดเจน พรอมท่ีจะ
ถายทอดใหความรูไดตลอดเวลา 

3) สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ใหคนในชุมชนอยากรูอยากเรียน
4) สรางทีมจัดการความรูและวิทยากรถายทอดความรู
5) ประชาสัมพันธใหคนนอกชุมชนไดรูถึงการดำเนินงาน การบริการของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตร 
6) ปรับปรุงแหลงเรียนรูเกาใหมีคุณภาพมากขึ้น เชน ขยายกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของ
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ชุมชน สงเสริมแกนนำใหพัฒนาตนเองข้ึนมาเปนวิทยากรประจำฐานการเรียนรูใหมากข้ึน และเผยแพรการดำเนินงานสูสมาชิกและ
คนในชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อบุคคล สื่อแผนพับ โปสเตอร เฟซบุก ไลน และสื่อชุมชน 

7) ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยผูนำที่มีวิสัยทัศน และประสบการณในการทำงานหลากหลายระดับการ
บริหารจัดการศูนยเรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participative 
management) ประกอบดวยคณะกรรมการฯ ที่ไดรับการคัดเลือก มีการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และมีการปรึกษาหารือ
กับผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่สำคัญ ๆ ทุกคนควรจะตองรับรูรับทราบ รวมกันตัดสินใจ และรวมกันทำ มี
คณะทำงานหลัก 10 คน โดยแบงหนาที่ตามความถนัดและเปนวิทยากรประจำฐานเรียนรู 5 ฐาน ไดแก 1) วิเคราะหดินและใชปุย
สั ่งตัด 2) ปุ ยอินทรีย-ปุ ยน้ำชีวภาพ 3) การจัดการศัตรูพืช – โรคและแมลง 4) เศรษฐกิจพอเพียง 5) มูลคาสินคาเกษตร 
(เครื่องจักรกลการเกษตร) 

คุณลักษณะและบทบาทของผูนำศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ไดขอคนพบดังนี ้
1. คุณลักษณะของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร แบงไดเปน 2 ประเด็น ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี ้
   1.1 บุคลิกภาพของผูนำศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประกอบดวย การมีจิตใจเปนนักสู 

มีความอดทน สิ่งใดไมรูก็คนหาทางแกหรือพยายามเรียนรู มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารทั้งกับสมาชิกภายใน
และบุคคลภายนอก มีความเปนผูนำ มีความสามารถ และมีประสบการณในการทำงานเปนอยางดี การเปนผูนำทางความคิดแบบ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการริเริ่ม กระตุนและสรางแรงบันดาลใจ มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา ทำงานอยางมีเปาหมายที่ชัดเจน มี
จิตใจที่เปนสาธารณะ ถายทอดความรูที่ตนเองประสบความสำเร็จใหกับเกษตรกรไดนำไปใช ผูนำมีการเปดรับขาวสาร ความรู และ
เรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา ชางสังเกต ชางคิด ชางสืบคน ชางแสวงหาคำตอบในปญหา นอกจากนน้ีผูนำยังใหความสำคัญกับการมี
สวนรวม การใหเกียรติผูอื่น โดยการกระจายอำนาจและใหความสำคัญกับทุกคนในองคกร มีความสามารถในการวางตนและ
ปฏิบัติงานใหผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม และมีอุดมการณในเรื่องการการพัฒนาชุมชนเปนแรงผลักดันใหเกิดความมุงมั่นตั้งใจ 

   1.2 ทักษะความรูความสามารถของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประกอบดวย
การเขาใจบริบทและการทำงานภายในศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การเขาใจสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เกี่ยวของกับการทำงานของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การจัดโครงสรางภายในศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่เหมาะสม การบริหารจัดการ สงเสริมความรูและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก มีแนวคิดสรางเครือขาย ดำเนินงานตามเปาหมายของศูนยเรยีนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิคา
เกษตร รูเรื่องการเพิ่มมูลคาสินคา มีความรูความสามารถในการนำความรูที่ไดจากการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง เปนผูลองหรือทำ
กอน เพื่อเปนตัวอยางใหผูอื่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเช่ียวชาญดานการทำนาแบบลดตนทุน และมีวิธีการทำ
นาท่ีสอดรับตอสถานการณที่เกิดขึ้นไดดวยวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการพอเพียงในการดำรงชีวิต จึงเปนเง่ือนไขพื้นฐานที่
ทำใหคนในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได 

2. บทบาทของผูนำศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร แบงไดเปน 2 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

    2.1 บทบาทในกระบวนการทำงาน เปนวิธีการทำงานกับชุมชนและวิธีการที่จะใหชุมชนเขามารวมงานตองแสวงหา 
วิธีการที่หลากหลาย สำรวจคนควาหาขอมูลพื้นฐานของความตองการของชุมชน วิเคราะหปญหา ประสานงาน ลงมือทำรวมกัน 
ไดแก การเปนผูประสาน การเปนผูรับขาว การกระจายขาว การเจรจาตอรอง การตัดสินใจและการแกไขปญหา การสราง
ความสัมพันธ และการสรางเครือขาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

   2.1.1 การเปนผูประสาน ศูนยการเรียนรูฯ ทำหนาที่ประสานทุกหนวยงานที่จะมาใหความรู หรือแมแตการ
แกปญหาเรื่องรองเรียน ปญหาที่เกี่ยวกับการเกษตรสามารถมาแจงได แลวทางผูนำก็จะประสานติดตองานให เชน เรื่องน้ำนำเรื่อง
ประสานตอใหกับชลประทาน เรื่องดิน ประสานตอกับกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน 
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   2.1.2 การเปนผูรับขาว ผูนำเปนผูรับขาว มีความพรอมเปดรับขาวสารตาง ๆ และนำมาทดลองปฏิบัติจนเกิด
ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ กอนที่จะกระจายขาวสารวิธีปฏิบัติเหลานั้นไปยังชาวบาน ซึ่งทำใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมและ
เขาใจขอมูลตาง ๆ ไดมากขึ้น 

      2.1.3 การกระจายขาว จากการที่ผู นำไดรับขาวสาร ความรูจากการอบรมหรือไดรับการถายทอดมาจาก
นักวิชาการเกษตรเหลานี้ ผูนำทำหนาที่กระจายความรูและคำแนะนำที่ไดรับจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ไปยังเกษตรกรราย
อื่น ๆ เพื่อจะไดนำไปปฏิบัติตอไป โดยทดลองทำในไรนาของตนเองกอนจึงนำมาถายทอดความรูดานการเกษตรใหชาวบานหรือ
สมาชิกไดรับรู จากประสบการณตรงในเรื่องที่ทำ  

   2.1.4 การเจรจาตอรอง เปนกลไกที่สำคัญในการแกไขขอขัดแยงและใหไดขอยุติซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

   2.1.5 การตัดสินใจและการแกไขปญหา จากเกษตรกรที่มีความรูความสามารถและมีองคความรูดานการเกษตร 
มีความตั้งใจจริงในการทำงาน มีวิสัยทัศนท่ีมองไปขางหนา และมีความตองการใหเกษตรกรในชุมชนอยูดีมีสุข จึงเริ่มตนจากการทำ
ตัวเองเปนแบบอยางใหชาวบานไดเห็นจริง ทั้งการประกอบอาชีพทำนาขาวและการจัดทำบัญชีรายรับ รายจายควบคูกัน ดวยการ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในการดำเนินงานศูนยเรียนรูฯ โดยยึดหลักการพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองเปน
หลักสำคัญ ซึ่งสามารถแกไขปญหาจากการใชสารเคมี ลดรายจาย เพิ่มรายไดและสุขภาพดีขึ้นอีกดวย 

   2.1.6 การสรางความสัมพันธ ผูนำมีความสามารถในการโนมนาวใจใหเกษตรกรเขามารวมกิจกรรม สวนหนึ่งคือ 
สามารถมีรายได และอีกสวนหนึ่ง คือ ไดความรูไดของฟรีนำกลับไปใชที่บาน การทำงานตรงนี้กอใหเกิดรายได - อาชีพเสริม ผูนำ
สวนใหญกลาพูด กลาแสดงออก โดยวิธีการพูดของผูนำสวนมากจะออกมาจากประสบการณในการทำจริง เนนการลงมือทำ ปฏิบัติ
จริง ยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม  

   2.1.7 การสรางเครือขาย เปนการเช่ือมโยงของกลุมเกษตรกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนขาวสารรวมกัน หรือทำ
กิจกรรมการเกษตรรวมกัน โดยเขามาทำกิจกรรมตาง ๆ รวมกับศูนยเรียนรูฯ อยางตอเนื่อง อาทิ การประชุม การลงแปลงสาธิต 
การทำปุยชีวภาพ เปนตน พรอมกับไดรับสิทธิตาง ๆ ที่เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกัน
และกัน 
   2.2 บทบาทในการเปนผูกระตุน ใหเกิดวิสัยทัศนรวมกัน สรางแรงบันดาลใจ และโนมนาวใจเพื่อใหสมาชิกในชุมชน
รวมมือในการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติงานเพื่อสู เปาหมายคือ การขับเคลื่อนศูนยเรียนรู ฯ โดยเชื ่อวาชุมชนสามารถทำการ
เปลี่ยนแปลงได เชื่อวาพลังของชุมชนคือ พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม และสุดทายผูนำตองรับใชชุมชน ชุมชนคือ พลังแหงการ
เปลี่ยนแปลง การเปนแบบอยางในการทำงานที่สามารถกระตุนใหสมาชิกลดตนทุนการผลิต ลดการใชสารเคมี การลดภาวะหนี้สิน 
การรับฟงปญหา และการสรางความสามัคคีในชุมชน รวมวิเคราะหปญหาของชุมชน หาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน เปนผูใฝรู อยูเสมอ ทั้งการคิดคน ทดลอง วิจัยเพื่อหาแนวทางหรือโครงการในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชุมชน
และสังคมการเกษตร สงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน “บทบาทสำคัญของผูนำศูนยเรียนรูฯ คือ รูจริง ทำใหเห็นภาพ 
โนมนาวใจเกษตรกรใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง” (สิรินันท สระทองยอด ใหสัมภาษณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) 
  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา บทบาทท้ัง 2 ของผูนำศูนยเรียนรูฯ คือ บทบาทในกระบวนการทำงานและบทบาทในการเปน 
ผูกระตุนนั้น มีความสัมพันธกับคุณลักษณะของผูนำที่ไดกลาวถึงในขางตน โดยบทบาทในกระบวนการทำงานจะเปนสวนหนึ่งของ
คุณลักษณะของผูนำ โดยการทำงานจะมีบทบาทความเปนผูนำโดยตำแหนงซึ่งสัมพันธกับบุคลิกภาพของผูนำทางความคิดแบบ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการริเริ่ม กระตุนและสรางแรงบันดาลใจ นอกจากน้ียังพบวาบทบาทในการเปนผูกระตุนมีความสัมพันธกับ
ทักษะความรูความสามารถของผูนำที่มีความรู มีความสามารถจากการปฏิบัติดวยตนเอง เปนผูลองหรือทำกอน เพื่อเปนตัวอยาง
ใหกับชาวบานไดสามารถปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. สรปุผลการวิจัย

คุณลักษณะและบทบาทของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ประกอบดวย บุคลิกภาพ ไดแก มนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในการสื่อสารทั้งกับสมาชิกภายในและบุคคลภายนอก เปนผูนำ
ทางความคิดแบบเปลี่ยนแปลงในลักษณะการริเริ่ม กระตุนและสรางแรงบันดาลใจ มีความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ เปดรับขาวสาร 
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และเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา ฯ ดานทักษะความรูความสามารถ มีเขาใจบริบทและการทำงานภายในและภายนอกศูนยเรียนรู
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร มีความรูความสามารถในการนำความรูที่ไดจากการทดลองปฏิบัติดวยตนเอง เปน  
ผูลองหรือทำกอน เพื่อเปนตัวอยางใหผูอื่นทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ สวนบทบาทของผูนำศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ประกอบดวย บทบาทในกระบวนการทำงาน ไดแก การเปนผูประสาน การเจรจาตอรอง 
การคดิและการตัดสินใจ การสรางความสัมพันธและการสรางเครือขาย และบทบาทการเปนผูกระตุน สรางแรงบันดาลใจ รูจริง ทำ
ใหเห็นภาพ และโนมนาวใจเพื่อใหสมาชิกในชุมชนรวมมือในการทำกิจกรรมหรือปฏิบัติงานเพื่อสูเปาหมายของศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เปนผูใฝรูอยูเสมอ ทั้งการคิดคน ทดลอง วิจัยเพื่อหา
แนวทางหรือโครงการในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมการเกษตร เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชน 
รวมถึงการสงเสริมใหแกนนำพัฒนาตนเองดานการสื่อสารเพื่อเปนวิทยากรประจำฐานเรียนรูอีกดวย 
5. การอภิปรายผล

คุณลักษณะและบทบาทของผูนำผลการศึกษาพบวาผูใหญไพรัช เส็งเจริญ เปนผูนำที่มีความรู มีความเสียสละเพื่อสวน
รวม รับฟงความคิดเห็น ใหเกียรติผูอื่น และมีความจริงใจ และที่ขาดไมไดจะตองมีผูตามที่ดีคอยสนับสนุน  ในแงของคุณลักษณะ
ของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ทั้งดานบุคลิกภาพและทักษะความรู ความสามารถ ตลอดจนการ
เปนผูนำทางความคิดแบบเปลี่ยนแปลงในลักษณะการริเริ่ม กระตุนและสรางแรงบันดาลใจ ผูนำการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มีความ
สอดคลองกับแนวคิดผูนำการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกจากงานวิจัยของเจมส แมคเกรเกรอ เบิรน Burns, James M. (2010) 
เกี่ยวกับผูนำทางการเมือง ซึ่งเบิรนไดกลาวถึงกระบวนการของภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงวาเปนกระบวนการที่ผูนำและ ผูตาม
ชวยเหลือซ ึ ่งก ันและกันเพื ่อยกระดับในเรื่ องของคุณธรรมและแรงจูงใจ โดยเบิร นไดกลาวถึงผ ู นำการเปลี ่ยนแปลง 
(transformational leadership) วาเปนผูนำที่ตระหนักถึงความตองการของผูตาม พยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวา
ความตองการของผูตาม เนนการพัฒนาผูตาม กระตุนและยกยองซึ่งกันและกันจนเปลีย่นผูตามเปนผูนำ และการปรับเปลี่ยนผูนำจะ
ทำใหเปนอุดมคติในแงที ่ผู นำเปนแบบอยางทางจริยธรรมในการทำงานเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือชุมชน โดยผูนำการ
เปลี่ยนแปลงก็จะมีความเปนผูนำจริยธรรมรวมดวย ตัวอยางผูนำลักษณะนี้ อาทิ ผูนำชุมชน เปนตน 

จากบทบาทการเปนผูกระตุน ผูสรางแรงบันดาลใจ รูจริง ทำใหเห็นภาพและโนมนาวใจเพื่อใหสมาชิกในชุมชนรวมมือใน
การทำกิจกรรมหรือปฏิบัติงานเพื่อสูเปาหมายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร วิธีการสื่อสารของผูนำ
ผานคำพูดจากประสบการณจริงเปนหลัก ดวยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย และการสาธิตใหดูพรอมกับใหสมาชิกไดลงมือ
ปฏิบัติจริง ทำใหประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่พึ่งประสงคได  สำหรับบทบาทการเปน 
ผูกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พลชัย เพชรปลอด (2555) ศึกษา
กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถายถอดองคความรูดานเกษตรอินทรียของปราชญชาวบาน ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน บาน
ดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี ที่พบวา สื่อบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพ สื่อบุคคลกับการแพรกระจายนวัตกรรม สื่อมวลชนจะมี
ประสิทธิภาพเรื่องการสรางความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม ขณะที่สื่อบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่จะสงผลให
เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธแนวคิดใหม ๆ คนสวนใหญไมไดประเมินนวัตกรรมจากดานขอมูล แตมักประเมินจากคนใกลชิดที่ยอมรับ
นวัตกรรม 

สวนบทบาทในกระบวนการทำงานการสรางเครือขาย พบวา ผูใหญไพรัช เส็งเจริญ มีความสามารถดานการสื่อสารกับ
เครือขายและผูที่เกี่ยวของ ผูนำเปนนักประสานงานเพื่อสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือในพื้นที่ รวมถึงเครือขายในระดับ
จังหวัดและระดับเขต เพื่อสงเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไดรับ
การสนับสนุนจากทุกฝาย มีความสอดคลองกับแนวคิดของพรสิทธิ์ พัฒธนานุ รักษ (2559: 33) ที่กลาววา การสื่อสารชุมชน
โดยทั่วไปแลวนิยมใชสื่อบุคคลและเครอืขายการสือ่สารทำการสือ่สารไปยังชุมชนเปาหมาย เพราะมคีวามใกลชิดเปนกันเองในชุมชน 
อีกทั้งมีพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนหรือความสนใจอยางเดียวกันเปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดความผกูพันกันเปนทุนเดมิ ดังนั้นการเขาถึง
และการสรางการยอมรับยอมงายกวาการใชสื่ออื่น ตัวอยางของสื่อบุคคลที่ใชในการสื่อสาร เชน การสนทนา การอภิปราย การ
บรรยาย การประชุม การสัมมนา การอบรม เปนตน ขณะเดียวกันยังกอใหเกิดความสัมพันธในการขยายวงของการสื่อสารออกไป
เปนเครือขายของการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารไปยังกลุมที่อาศัยอยูในชุมชนวงกวาง 
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6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย

6.1.1 การศึกษาในคร้ังนี้มีลักษณะแบบกรณีศึกษา จึงจำเปนตองมีปจจัยประกอบเพื่อการพัฒนาการสื่อสารของผูนำ ไดแก 
การใชคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูนำ รวมถึงการพัฒนาผูนำและสมาชิกที่มีสวนรวมในกิจกรรมของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร โดยมีการผสมผสานทุนจากภายนอกเขามาสนับสนุนการดำเนินงาน และมีเครือขายสนับสนุนการดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง 

6.1.2 ควรเผยแพรองคความรูแนวทางการสื่อสารของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ใหกับ
พื้นที่อื่น ๆ ไดสามารถนำความรูไปปรับใชเพื่อพัฒนาการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ที่สอดคลองกับ
บริบทของชุมชน 

6.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต 
6.2.1 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาแนวทางการสื่อสารของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใน

การวิจัยครั้งนี้ โดยทดลองในพื้นที่อื่น ๆ เชน พื้นที่ในภาคเหนือ ภาคใต เปนตน เพื่อศึกษาความแตกตางในการสื่อสารของผูนำ  
อันเกิดจากการมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

6.2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขายการสื่อสารของผูนำศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร 
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การสังเคราะหชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสําหรับการ
สงเสริมความรูในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อการสังเคราะหชุดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสําหรับสงเสริม
ความรูในดานการทองเที่ยว การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตรใหกับชุมชน
ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา กลุมเปาหมายไดแก งานวิจัยในชุดโครงการท่ีไดรับทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยแหงชาติ (วช.) 
จํานวน 5 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบบันทึกผลการวิเคราะห และแบบสรุปผลการสังเคราะห ผลการ
สังเคราะหพบวา 1) ดานขอมูลพื้นฐานประกอบดวยงานวิจัยเปนงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนาจํานวน 5 เรื่อง กลุมเปาหมาย
ไดแกประชาชนที่อาศัยในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา สวนขอมูลเชิงประมาณใชสถิติพื้นฐานไดแก คาความถี่ และคาเฉลี่ย 2) 
ดานผลการวิจัยมี 5 ดานไดแกดานการทองเท่ียว การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน การดูแลผูสูงอายุ พืชสมุนไพร และการเกษตร 3) 
องคความรูของงานวิจัยสวนใหญเนนพัฒนานวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงที่สงผลตอชุมชน และ 4) 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัยกลุมคนท่ีเกี่ยวของจําเปนตองมีทักษะและความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี 5) ผลการประเมินความ
พึงพอใจตอรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ  :  การสังเคราะหชุดวิจยั เทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริง 
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Abstract 

The purpose of this research project was to synthesize a research package to integrating augmented 
reality technology for promoting knowledge in the field of tourism, Conservation of local wisdom, Elderly care 
for bed group, medicinal plants and agriculture for the community of Muangkaen Pattana Municipality. The 
target group was five projects of research in a research package funded by National Research Council of Thailand 
(NRCT). The tools used to collect data were the research log and the summary of research synthesis. The results 
of the synthesis as following: 1) The basics of the research consisted of 5 research subjects which were research 
and development types. The target group included people living in Muangkaen Pattana Municipality, Chiangmai. 
The tools used to collect data were interview form and questionnaire. The data was analyzed using content 
analysis methods. The statistics used in the quantitative data analysis were frequency and average. 2 )  The 
research results consisted of five aspects:  tourism, Conservation of local wisdom, Elderly care, medicinal plants 
and agriculture. 3) The research's knowledge synthesis results focused on developing innovations using 
augmented reality to promote knowledge in the community. 4) The research recommendation was that people 
involved need to have skills and competence in the use of augmented reality technology. And 5) The results 
of the satisfaction on the integrating augmented reality technology in the overall were at a high level. 

Keywords: The Synthesis of Research Package, Technology, Augmented Reality (AR) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานที่มีภูมิปญญา

ทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีความอุดมสมบูรณ สภาพทั่วไปทางดานการเกษตรในพื้นที่ชุมชน
เหมาะสมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีความพรอมดานน้ําเพื่อการเกษตรอยางสมบูรณมีการใชประโยชนจากที่ดิน
เปนพื้นที่เกษตรกรรมสูงสุดจากพื้นท่ีทั้งหมด มีการปลูกพืชสมุนไพรสําหรับใชในชีวิตประจําวันอยูหลายชนิด ดานการอนุรักษ ฟนฟู
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ทางเทศบาลเมืองเมืองแกนมีแผนยุทธศาสตรสนับสนุนดาน
การศึกษา พัฒนา และถายทอดองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร  มีแนวทางในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่อออนไลน เพื่อเผยแพรใหเกิดการรับรูในวงกวาง เพื่อเปดพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม ดานการทองเท่ียวบริเวณพื้นที่เทศบางเมืองเมืองแกนมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย 
เชน เขือ่นแมงัดสมบูรณชล วัดเดนสหรีศรีเมืองแกน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการทองเที่ยวท่ีหลากหลายตามวิถีชุมชนทองถิ่นที่มีการ
จัดกิจกรรมตลอดป เชน หนาวน้ีที่เมืองแกน ประเพณีเดือน 8 เขา เดือน 9 ออก ใสขันดอกบูชาเสาหลักเมืองอินทขิลเมืองแกน ดาน
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สาธารณสุขทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีนโยบายในการพัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุณภาพและใหความสําคัญกับการดูแลผูสงูอายุตามแผนงานสาธารณสุขมีการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูปวยติดเตยีง
และผูพิการเพื่อพัฒนา ฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชน นอกจากน้ันทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเปนชุมชนท่ีมีความพรอม
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในชุมชน สนับสนุนเพื่อยกระดับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และบรรลุเปาหมายของการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล (เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2564) 

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality: AR) เปนเทคโนโลยีแขนงหน่ึงของงานดานวิทยาการ
คอมพิวเตอร ดวยเทคนิคทางดานคอมพิวเตอรกราฟกในการผนวกเทคโนโลยีความจริงเสมือนเขากับเทคโนโลยีภาพผานซอฟตแวร 
โดยผานอุปกรณตางๆ กลองโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร หรือแวน ซึ่งมีนักวิจัยหลายทานไดนําเอาเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
จริงมาประยุกตใชในงานตางๆ เชน การพัฒนาส่ือความเปนจริงเสริมเชิงความหมายบนอุปกรณเคลื่อนท่ีเพื่อการดูแลโรคเรื้อรังของ
ผูสูงอายุ อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก (ยอดเพชร ทองขาว, 2563) การใชเทคโนโลยีเสมือนจริงในหองสมุดประชาชน (สุบิน 
ไชยยะ, 2560) การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสมือน “สะดืออีสาน” อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ธวัชชัย สหพงษ, 
2562) เทคโนโลยีความเปนจริงเสริมสงเสริมความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ  (พจนศิรินทร ลิมปนันทน , 2560) 
เทคโนโลยีความจริงเสริมในหนังสือวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามรูปแบบการเรียนรูจินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร
เพื่อการรูสะเต็ม (สมศักดิ์ เตชะโกสิต , และคนอื่นๆ, 2561) จากตัวอยางงานวิจัยท่ีมีการนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงมา
พัฒนาส่ือใหความรูสรางความพึงพอใจใหผูใชชวยเพิ่มความนาสนใจและจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงมาใชสําหรับการสงเสริมความรูใหกับ
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหชุมชนมีความรูความเขาใจในดานตาง ๆ  ไดแก ดาน
การทองเท่ียว ดานการอนุรักษภูมิปญญา ดานการดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง ดานสมุนไพร และดานการเกษตร โดยการนําเสนอ
ขอมูลดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริมเปนการนําเอาประสบการณเขาสูสถานการณจริงที่ผสมผสานกับสถานการณเหมือนจริง 
สงเสริมใหผูสนใจไดศึกษาเรียนรูจากบริบทของสังคมท่ีเปนจริงในทองถ่ิน เพิ่มประสบการณเรียนรู และเพื่อสงเสริมใหชุมชนเมือง
แกนพัฒนาเปนชุมชนตนแบบเมืองอัจฉริยะตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อสังเคราะหชุดโครงการเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงสําหรับสงเสริมความรูความเขาใจในดานการทองเที่ยว การ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตรใหกับชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวความคิดของการวิจัยทําการสังเคราะหชุดโครงการ 4 ดาน ไดแก ดานขอมูลพื้นฐาน ดานผลการวิจัย ดานองค

ความรูหรือนวัตกรรมของงานวิจัย และดานขอเสนอแนะจากงานวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 1 และทดลองใชกับกลุมเปาหมาย  

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคดิการวิจัย 
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วิธดํีาเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นที่ 1 ทําการเก็บรวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณของนักวิจัยทั้งวิจัยในชุดโครงการที่ไดรับทุนวิจัยแหงชาติ (วช.) 

จํานวน 5 เรื่อง 
ขั้นท่ี 2 ทําการศึกษา คนควางานวิจัยฉบับสมบูรณตามขอ 1 และวิเคราะหรายละเอียดตามขอบเขตดานเนื้อหาจํานวน 4 

ดาน ไดแก ดานขอมูลพื้นฐาน ดานผลของการวิจัย ดานองคความรูหรือนวัตกรรมของการวิจัย ดานขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
ขั้นที่ 3 ทําการสังเคราะหผลการดําเนินงานวิจัยที่ไดจากขอ 2 ดวยการศึกษา คนควา สรุปและเช่ือมโยง ความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร และทําการจําแนกองคความรูตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
2. กลุมเปาหมาย  งานวิจัยของอาจารยในชุดโครงการวิจัยจํานวน 5 เรื่อง
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบบันทึกผลการวิเคราะห และแบบสรุปผลการสังเคราะหที่ผูวิจัยสรางข้ึน

โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผูเช่ียวชาญ และแบบประเมินความพึงพอใจการเผยแพรชุดโครงการ ผานการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยตัวแทนนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 5 ทาน ไดเทากับ 0.9 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ผูวิจัยรวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณตรวจสอบความสมบูรณของงานวิจัยแลวทําการวิเคราะหพรอม

บันทึกผลการวิเคราะหในแบบบันทึกผลการวิเคราะหจากนักวิจัยจํานวน 5 ทาน 
4.2 ผูวิจัยวิเคราะหเพื่อสังเคราะหผลการวิจัย ตีความผลการวิเคราะห หาขอสรุปโดยใชแบบสรุปผลการสังเคราะห

เพื่อใหไดขอมูลตามขอบเขตดานเนื้อหาท้ัง 4 ดาน ไดแก  
1) ดานขอมูลพื้นฐานของงานการวิจัยประกอบดวย ช่ือเรื่อง ประเภทของการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย

กลุมเปาหมาย เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
2) ดานผลของการวิจัย
3) ดานองคความรูหรือนวัตกรรมของงานวิจัย
4) ดานขอเสนอแนะจากงานวิจัย

4.3 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา สวนขอมูลเชิงประมาณใชสถิติพื้นฐานไดแก 
คาความถี่ และคาเฉลี่ย 

4.4 การประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
ผลการวิจัย 

ผลการสังเคราะหชุดโครงการวิจัย ตามวัตถุประสงคการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
1) ผลการสังเคราะหขอมูลพื้นฐานการวิจัย พบวา

1.1 ช่ืองานวิจัยแสดงรายละเอียดดังน้ี 
- (ประธาน คําจินะ, 2562) วิจัยเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อการทองเท่ียว 

กรณีศึกษาพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
- (พรวนา รัตนชูโชค, 2562) วิจัยเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสาํหรับการศึกษาในการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
- (จุฬาวลี มณีเลิศ, 2562) วิจัยเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกเพื่อนําเสนอขอมูลการ

ดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง ในพื้นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
- (อรนุช พันโท, 2562) วิจัยเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงในการใหความรูเก่ียวกับสมุนไพร

พื้นบาน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
- (รสลิน เพตะกร, 2562) วิจัยเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนในการวิเคราะหพื้นที่เพาะปลูก

ผานภาพมุมสูง กรณีศึกษาพ้ืนทีเ่ทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย พบวามีวัตถุประสงค 5 ดานไดแก ดานการทองเท่ียว การอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตร 

1.3 กลุมเปาหมายในการวิจัยไดแก ประชาชนท่ีอาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลชอแล 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

1.4 ประเภทของการวิจัยเปนประเภทของการวิจัยและพัฒนาจํานวน 5 เรื่อง 
1.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบบันทึกผลการวิเคราะห และแบบสรุปผลการสังเคราะห 
1.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลเชิงปริมาณไดแก คาความถี่ และคาเฉลี่ย  

2) ผลการสังเคราะหผลการวิจัยมี 5 ดาน ดังน้ี
2.1 ดานการทองเท่ียว มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริงสําหรับชุมชนตนแบบและ

นักทองเท่ียวที่มาเที่ยวชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดเลือก กลุมชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนตนแบบในการวิจัย พบวาผลความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

2.2 ดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริงสําหรับ
การศึกษาในดานการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ไดเลือก กลุมชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปน
ตนแบบในการวิจัย พบวาความพึงพอใจโดยผูใชงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 

2.3 ดานการดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อ
นําเสนอขอมูลการดูแลผูสงูอายุกลุมติดเตียง ซึ่งการวิจัยครั้งนีไ้ดเลือก กลุมชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนตนแบบ
ในการวิจัย ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใชงาน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 

2.4 ดานพืชสมุนไพร มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการใหความรู
เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบาน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดเลือก กลุมชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนตนแบบในการวิจัย ผลการ
ประเมินระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 มีความเหมาะสมมาก 

2.5 ดานการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง ในการวิเคราะหพื้นที่
เพาะปลูกจากภาพมุมสูงซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดเลือก กลุมชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปนตนแบบในการวิจัย  พบวา
ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.45 

ภาพท่ี 2 การแสดงผลเม่ือใช AR สองไปยัง Marker 

ผลการสังเคราะหภาพรวมของผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยไดทําการประยุกตใชเทคโนโลยีความจริงเสริมสําหรับ
สงเสริมความรูความเขาใจในแตละดานตามช่ืองานวิจัยขางตนและมีการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสูเมือง
อัจฉริยะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจะตองอาศัยความรวมมือกับชุมชนในการรวมกันพัฒนาระบบท่ีชุมชนมีความ
ตองการ ซึ่งชุมชนในพื้นที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนชุมชนนํารองในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ตางๆ จากศักยภาพของชุมชนดังกลาวทําใหไดรูปแบบของการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนแบบเมืองอัจฉริยะ 
ดังนั้นจึงทําใหผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวทําใหสามารถพัฒนาชุมชนเปนชุมชนตนแบบได 

3) ผลการสังเคราะหองคความรูหรือนวัตกรรมของงานวิจัย พบวาจากหัวขอที่ 1.1 งานวิจัยสวนใหญเนนพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสงผลตอชุมชนจํานวน 5 ดาน ดังนี้ดานการทองเที่ยว การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืช
สมุนไพร และการเกษตร 
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4) ผลการสังเคราะหขอเสนอแนะจากงานวิจัย พบวามี 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ในการวิจัยในครั้งตอไป ผลการสังเคราะหขอเสนอแนะจากผลการวิจัยพบวา ควรนําเอาขอมูลองคความรูที่รวบรวมไวในแอปพลิเค
ชันไปประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนอ่ืนที่สนใจ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานท่ีครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด ควรจะมีการเพิ่มเครือขาย
เปนกลุมเปาหมายอ่ืนนอกจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในชุมชน เชน โรงพยาบาลในชุมชนใกลเคียง การศึกษางานวิจัย
เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียงควรมีนักวิจัยรวมท่ีเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน นักวิชาการดานสาธารณสุข ดาน
การแพทย และพยาบาลวิชาชีพ สวนผลการสังเคราะหขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการวิจัยตอยอดจากผลการวิจัย
ทั้ง 5 เรื่องเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการใชเทคโนโลยีในชุมชนอยางยั่งยืน 

5) ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง

ตารางที ่1 ความพึงพอใจตอรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ตัวแทนชุมชน (n=30) 
ขอ รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 
1 ความพึงพอใจดานคุณภาพของขอมูล 4.21 0.66 มาก 
2 ความพึงพอใจดานการประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพ่ือ

สงเสริมความรูในชุมชน 
4.69 0.47 มากที่สุด 

3 ความพึงพอใจดานการถายทอดเทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริงสู
ชุมชน 

4.31 0.48 มาก 

รวม 4.40 0.54 มาก 

จากการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสําหรับการสงเสริมความรูใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จากตัวแทนชุมชนจํานวน 30 คน ดังตารางที่ 1 กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อสงเสริมความรูในชุมชน มีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.69 อยูในระดับมากท่ีสุด 
และแสดงความพึงพอใจในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจเทากับ 4.40 อยูในระดับมาก  

สรุปผลการวิจัย 

การสังเคราะหชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสําหรับการสงเสริมความรูในชุมชน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหชุดโครงการเทคโนโลยเีสมอืนผสานโลก
จริงสําหรับสงเสริมความรูความเขาใจในดานการทองเท่ียว การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืช
สมุนไพร และการเกษตรใหกับชุมชน โดยผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามาสรุปตามกรอบเนื้อหาของการวิจัยตามลําดับดังนี ้

1. ดานขอมูลพื้นฐานของงานวิจัยตามชุดโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ไดแก ช่ือเรื่อง
ช่ือผูวิจัย ประเภทของการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย กลุมเปาหมาย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ ใชในการ
วิเคราะหขอมูล พบวาเปนงานวิจัยของอาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขียงใหมดานวิสัยทัศนและพันธกิจ มีเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินโดยไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการในการพัฒนาพ้ืนท่ี 

2. ดานผลการวิจัยตามชุดโครงการวิจัยโครงการวิจัยการบรูณาการเทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจรงิ พบวาผลวิจัยแบง
ออกได 5 ดานไดแก ดานการทองเที่ยว การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตร 

3. ดานองคความรูหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยชุดโครงการวิจัยโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง พบวาเปนกิจกรรมการใหขอมูลความรูในรูปแบบแอปพลิเคชัน ผูใชงานไดเรียนรูประสบการณนอกช้ันเรียน และเรียนรูจาก
ปญหาในชุมชนอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุรักษภูมิปญญา และการดูแลสุขภาพ ตองมีการจัดการเรียนการสอน โดย
บูรณาการการมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งมุงใหผูใชงานแอปพลิเคชันเกิดการเรียนรู เกิดทักษะทาง
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สังคม และการอยูรวมกับผูอื่น จากการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีเริ่มตนจากการรวมกันคนหาปญหาดานการทองเที่ยว การเพาะปลูก 
และดานสุขภาพของชุมชน หลังจากน้ันรวมกันกําหนดรูปแบบการแกปญหา กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดการจัดการปญหาในพ้ืนที่ 
และกําหนดแนวทางในการกาวสูเมืองอัจฉริยะรวมกัน วางแผนในการดําเนินกิจกรรมการแกปญหา ดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา 
และติดตามประเมินผลการแกปญหารวมกัน 

4. ดานขอเสนอแนะจากชุดโครงการวิจัยโครงการวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสําหรับการ
สงเสริมความรูในชุมชน ซึ่งขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชนั้น พบวาหากตองการนําผลการวิจัยไปใชตองปรับหรือประยุกต
ใหเหมาะสมกับพื้นฐานการใชงานเทคโนโลยีของบุคคลในชุมชน สวนขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไปควรปรับปรุงแกไขใ ห
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงใหใชงานงายยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินความพึงพอใจตอผูใชงานตอการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงท่ีพัฒนา ดานการทองเที่ยว 
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตร  โดยผลการประเมินภาพรวมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

ชุดโครงการวิจัยเปนงานวิจัยที่ดําเนินงานสอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่สราง ถายทอดองค
ความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพดวยการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม, 2558) รูปแบบการบูรณาการของชุดโครงการวิจัยยังสอดคลองกับรูปแบบการพัฒนาดานงานวิชาการเพ่ือรับใช
สังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 1) กลไกระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 2) กลไกและระบบการขับเคลือ่นวิชาการเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี 3) ระบบและกระบวนการบูรณาการความรูเชิงพื้นที่กับ
การเรียนการสอน (เรืองเดช วงศหลา, 2560) ผลการวิจัยและองคความรูหรือนวัตกรรมจากชุดโครงการ พบวา ผลการวิจัยมี
ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานการทองเที่ยว การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตร 
ประชาชนกลุมเปาหมายใหความสนใจ สังเกตจากการมีสวนรวม การตอบรับและการใหความรวมมือในการประเมินผลการดําเนิน
โครงการ ชุดโครงการบูรณาการที่พัฒนายังสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาใน
การยกระดับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ (เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2564) และยังสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาในดานแผนงานการเกษตร แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา, 2564)  

ผลการสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบในการบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงสําหรับการสงเสริมความรู
ในชุมชนจากตัวแทนผูนําชุมชนพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการใชเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอมูลผลงานวิจัย
ตางๆ ของผูวิจัย การบริหารจัดการในสวนของกระบวนการทํางานมีรูปแบบการวางแผนการจัดกิจกรรมในลักษณะกระบวนการ
แบบมีสวนรวม จากหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน ปราชญชุมชน ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในชุมชน เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทุกดาน และใหการตอบรับกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําองคความรูภายในทองถ่ินในดานตางๆ ไปบูรณาการ
รวมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อเก็บรวบรวม และถายทอดองคความรู รวมท้ังการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ปกครองสวนทองถิ่นในการสนับสนุนทรัพยากร ทั้งเวลา และสถานที่ในการดํา เนินโครงการในชุมชน สอดคลองกับ (ชนิดา มิ
ตรานันท, 2560) ที่ศึกษาการประเมินผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบของชุดโครงการวิจัย และพัฒนาเครือขายเชิงพื้นที่เพื่อหนุน
เสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือ พบวา ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา โดยเขามามีสวน
รวมในกระบวนการวิจัยเพื่อทองถิ่น เกิดการจัดการและความสนใจศึกษาขอมูลชุมชนทองถ่ิ นของตนเอง สงผลใหเกิดความ
ภาคภูมิใจทั้งผลงานและภาคภูมิใจในขอมูลชุมชนที่เปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมตลอดจนการตอยอดงานวิจัยในบางโครงการ 
โดยผลท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินโครงการและภายหลังการดําเนินโครงการ มีปจจัยมาจากการมีสวนรวมของชุมชน (จิตตวิมล 
คลายสุบรรณ, 2561)  

การสังเคราะหชุดโครงการเปนการรวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมถายทอดองคความรูดานการทองเที่ยว การอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น การดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง พืชสมุนไพร และการเกษตรใหกับชุมชน เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน หรือ
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เปนศูนยรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมในชุมชน เปนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แนะนําวิธีการใชประโยชนของเทคโนโลยี 
เมื่อประชาชนในชุมชนมีความตองการสื่อเทคโนโลยีสามารถนําเทคโนโลยีที่มีไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได เชน ทางดานการ
ดูแลผูสูงอายุกลุมติดเตียง สามารถชวยในการใหความรูกับผูที่ตองดูแลผูปวยติดเตียง ดานการทองเที่ยว สามารถนําไปใชประโยชน
ใหขอมูลการทองเท่ียวในพ้ืนที่ ดานการจัดการเรียนสอนสามารถใชเปนสื่อการเรียนรูดานวัฒนธรรมภูมิปญญาสําหรับนักเรียนได ผู
ที่สามารถใชประโยชนจากงานวิจัยนี้ไดแก หนวยงานราชการ โรงเรียน ตัวแทนชุมชน และสามารถนําเทคโนโลยีไปถายทอดองค
ความรูใหกับนักเรียน นักทองเที่ยว และประชาชนได  

ขอเสนอแนะ 
1) กอนนําองคความรูหรือนวัตกรรมท่ีไดจากผลการวิจัยไปใชในชุมชนอื่นๆ ควรมีการกํากับติดตาม ประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 
2) การจัดเวทีคืนขอมูลใหกับชุมชนและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายเปนเรื่องจําเปนสําหรับนักวิจัย เพื่อใหทุกฝายไดมีสวน

รวมในการสะทอนตอขอมูลและรวมวางแผนสงเสริมความรูในชุมชน 
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The Development of Food Safety Management of Huay Tako school, 
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การจัดการภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย 

อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
นันทิดา  โหวดมงคล1* 

1สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
* nantida_vmk@hotmail.com

บทคัดยอ 
บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) การพัฒนากลไกการจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชน

บานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  2) การนำเสนอผลลัพธการจัดการสภาวะความเส่ียงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุ
ในชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  โดยสรุปประเด็นความสำเร็จ คือ “ผูสูงอายุอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมปลอดภัย” เมื่อพิจารณาการดำเนินงานตลอดโครงการ สรุปไดวา  การพัฒนากลไกการจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบ 
มีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกิดจากกระบวนการทำงานแบบมีสวนรวมและ
แบงบทบาทหนาที่ของคณะทำงานอยางชัดเจน การสรางความสามัคคี การเสียสละ มีจิตสาธารณประโยชน การปกครองกันแบบพี่
นอง การประชุมวางแผนดำเนินงานอยางตอเน่ือง  รวมทั้งการสำรวจแกไขสภาวะความเส่ียงเพื่อลดอุบัติเหตุสำหรับผูสูงอายุ และ
ผลลัพธที่เกิดจากการจัดการสภาวะความเสี ่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผู สูงอายุในชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม เกิดจากการประสานงานและการมีสวนรวมกันอยางตอเนื่องของคณะทำงานและคนในชุมชน  การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน   การติดตามและประเมินผลในแตละกิจกรรมและตัวชี้วัดผลลัพธ  ซ่ึงเปน
ปจจัยสำคัญทำใหเกิดครัวเรือนตนแบบในการปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมสภาวะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในที่สาธารณะและในครัวเรือน
ของผูสูงอายุในชุมชนที่มีความปลอดภัยมากข้ึน   

คำสำคัญ: การจัดการความเสี่ยง  การมีสวนรวมของชุมชน  ผูสูงอายุ 
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Participatory risk management for the elderly in Ban Tha Sai Community, 

Bang Len District, Nakhon Pathom Province
1*Nantida Vodmongkol 

1 Occupational Health and Safety Program, Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom 

Rajabhat University  

* nantida_vmk@hotmail.com

Abstract 
This article aims to 1) Development of a mechanism for risk management participation among the 

elderly in Ban Tha Sai community, Bang Len District, Nakhon Pathom Province. 2) Presentation of results of 

participatory risk management for the elderly in Ban Tha Sai community, Bang Len District, Nakhon Pathom 

Province. In conclusion, the success point is "the elderly live in a suitable and safe environment" when 

considering the implementation of the project throughout the project. Development of mechanisms for 

managing risk conditions participation for the elderly in Ban Tha Sai community, Bang Len District, Nakhon 

Pathom Province. Caused by a participatory work process and clearly divided the roles and duties of the working 

group building unity, sacrifice, and public benefit brotherhood continuous operational planning meeting 

Including a survey to resolve the risk conditions to reduce accidents for the elderly and outcomes resulting 

from participatory risk management for the elderly in Ban Tha Sai community, Bang Len district, Nakhon Pathom 

province. This is due to the continuous coordination and participation of working groups and people in the 

community support from network partners within and outside the community monitoring and evaluation of 

individual activities and outcome indicators. This is an important factor for the model households to improve 

the environment, the risk of accidents in the public and the elderly households in the safer communities. 

Keywords: Risk management, Community participation, Elderly 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2579 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



1. บทนำ
ปจจุบันประเทศไทยมีจำนวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยมีจำนวนผูสูงอายุทั้งสิ้น 

10,014,699 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ประมาณการวาใน ปพ.ศ. 2568 จะมีจำนวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณ 
14.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 20 (สำนักงานสถิติแหงชาติ , 2557)  และสังคมไทยจะกลายเปนสังคมผู สูงอายุอยางสมบูรณ 
(Complete aged society) ทำใหพบปญหาที่สำคัญ ไดแก ปญหาดานสุขภาพ ปญหาดานเศรษฐกิจ และดานสังคม (ฐิติมา, 2550) 
การบาดเจ็บในผูสูงอายุเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกและประเทศไทย การบาดเจ็บในผูสูงอายุ 3 อันดับแรก ไดแก หกลม 
อุบัติเหตุรถยนต และถูกชนขณะเดินเทา ในสหรัฐอเมริกาการบาดเจ็บเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 7 ของประชากรอายุมากกวา 
65 ป (จิราภรณและคณะ, 2560)  

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่ใหความสำคัญกับการจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยมีการดำเนินงานอยางเปนระบบทั้งใน
ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ดานถนนและการสัญจรอยางปลอดภัย ดานพาหนะปลอดภัย ดานผูใชรถใชถนน
อยางปลอดภัย และดานการตอบสนองหลังเกิดเหตุ จากขอมูลในปงบประมาณ 2561 พบวามีผูเสียชีวิต 257 ราย ผูบาดเจ็บ 2,112 
ราย เฉล่ียเดือนละ 21 ราย ซ่ึงถือวาอุบัติเหตุทางถนน เปนสาเหตุสาธารณภัยอันดับแรกของจังหวัดนครปฐม 

ชุมชนบานทาทราย ตำบลบางไทรปา อำเภอบางเลน มีจำนวนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป จากขอมูลพบวาในชุมชนมีผูสูงอายุ
จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 16.82 ของประชากรทั้งหมด 4,098 คน แบงเปน 1) ผูสูงอายุที่สามารถดูแลตนเองไดโดยไมตอง 
พึ่งผูอื่น และสามารถรวมกิจกรรมในชุมชนได (กลุมติดสังคม) จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 89.15  2) ผูสูงอายุที่ตองพึ่งผูอ่ืน 
ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (กลุมติดบาน) จำนวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.85  โดยจากการรวบรวมขอมูลพบวามีผูสูงอายุ 
ที่อยูบานคนเดียวซ่ึงมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง 4 คน และในรอบ 3 ปที่ผานมาผูสูงอายุบาดเจ็บจากการลื่นลม สะดุดลม  
หกลมโดยไมตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 15 คน ตองเขารับรักษาในโรงพยาบาล 6 คน และเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยง  
ของชุมชนจนเปนผูปวยติดเตียง 1 คน และมีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุสำคัญในดานตาง ๆ ทั้งพฤติกรรมของตัวผูสูงอายุเอง  
ที่ขาดความรู ความตระหนักตอเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหกับตัวเอง ทำให
ผูสูงอายุมีโอกาสเส่ียงที่จะผลัดตกหกลมมาจากสภาพแวดลอมท้ังในครัวเรือนและชุมชน   

จากขอมูลดังกลาว จึงเปนปจจัยสำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในครัวเรือนและชุมชน ที่จะสรางกลไก 
ความรวมมือสวนรวมในการจัดการปรับปรุงพัฒนาใหสภาพแวดลอมมีความเหมาะสม  เพื่อลดความเสี่ยงในการผลัดตกหกลม 
ของผูสูงอายุ  และการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานรวมกัน 
ทั้งแกนนำผูสูงอายุ เครือขายเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุมวัย หนวยงานภาคีเครือขายองคกรภาครัฐและทองถิ่น  ในการ
กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานผูสูงอายุในชุมชน  โดยขับเคลื่อนการทำงานรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  
ซ่ึงมีเปาหมายใหผูสูงอายุอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัยในการดำรงชีวิตทั้งในครัวเรือนและชุมชน 

2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
การจัดการความเสี่ยง เปนการประยุกตอยางเปนระบบในการใช นโยบายการจัดการขั้นตอนการดา เนินงาน และการ

ปฏิบัติ เพื่อชี้บง วิเคราะห ประเมินผล แกไข และเฝาระวังความเส่ียงที่มีอยูในงานหน่ึง ๆ (ธีรภพ มีระหงส, 2556) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2580 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



การบริหารความเสี่ยง เปนแนวทางการกำหนดกิจกรรมหรือกระบวนการเพื่อการปองกันหรือลดโอกาสที่จะทา ใหเกิด
ความเส่ียง หรือเพื่อควบคุมใหความเส่ียงที่เกิดขึ้นไดรับการประเมินและการควบคุมที่เปนระบบเพื่อประสิทธิภาพขององคกร (ธีร
ภพ มีระหงส, 2556) 

สุธี วรประดิษฐ (2553) กลาววาการมีสวนรวมของชุมชนเกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวม  ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง 
เพื่อใหเกิดผลตอความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทาง สังคม ทั้งน้ีในการท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง
น้ัน การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตอง คำนึงถึงวิถีการดำเนินชีวิต คานิยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจ
เขารวมกิจกรรม เพราะกลุมคนในชุมชนมีความแตกตางกันในลักษณะสวนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ  และการไดรับขอมูล
ขาวสาร ทั้งน้ี การเขามามีสวนรวมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอนทั้งสิน 5 ขั้นตอน ไดแก 1. การวิเคราะห สังเคราะหปญหาของ
ชุมชน 2. การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชี วิต 3. การกำหนดกิจกรรม 4. การดำเนินกิจกรรม 5. การประเมินผล
กิจกรรม 

3. วิธีดำเนินการศึกษา
3.1 วัตถุประสงคการวิจัย 

3.1.1 เพื่อนำเสนอการพัฒนากลไกการจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชนบาน 
ทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

3.1.2 เพื ่อนำเสนอผลลัพธการจัดการสภาวะความเสี ่ยงแบบมีส วนรวมสำหรับผู สูงอายุในชุมชนบาน  
ทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
การจัดการสภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ประกอบดวย 

3.2.1 การวิเคราะหบริบทของชุมชนจากสภาพปญหาและความตองการเพื่อพัฒนาโครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดนครปฐม 

3.2.2 การออกแบบบันไดผลลัพธ เพื่อระบุตัวช้ีวัด กิจกรรม และเปาหมายสูงสุดในการดำเนินงานโครงการ 
3.2.3 การระบุปจจัยความสำเร็จ เพื่อออกแบบกิจกรรมท่ีสำคัญของโครงการในบันไดผลลัพธ ซ่ึงจะเปนตัวบงชี้

วาการดำเนินงานโครงการมีความสำเร็จหรือไม 
3.2.4 การประเมินผลเพื่อการเรียนรู และพัฒนา Action research evaluation (ARE) โดยการใชหลักการ  

5 ขอ ไดแก 1) ใชผลลัพธเปนหลัก  2) ทำเพื่อการเรียนรู 3) ใชขอมูล 4) ทำหลายรอบ 5) ทำอยางมีสวนรวม เปนการลงพื้นที่ 
ในการติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม  ประกอบไปดวย ผูดำเนินโครงการ ผูรับประโยชน หนวยงานที่เกี่ยวของ และพี่เลี้ยง 
ดานวิชาการ เพ่ือการเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง  (อำนาจ ศรีรัตนบัลล, 2561) 

3.2.5 การถอดบทเรียน เพ่ือศึกษากลไกการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของโอกาสความตอเน่ืองและความยั่งยืนโครงการ 

4. ผลการศึกษา
4.1 การพัฒนากลไกการดำเนินงาน 

4.1.1 การออกแบบบันไดผลลัพธ มีองคประกอบดังน้ี ผลลัพธขั ้นที ่ 1  เกิดคณะทำงานขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานตามแผนตลอดโครงการ  มีตัวชี้วัดที่ 1 มีคณะทำงานที่มาจากผูนำชุมชน , อสม, รพ.สต., กรรมการหมูบาน, อบต.  
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อยางนอย 20 คน และตัวชี้วัดที่ 2  มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ผลลัพธขั้นท่ี 2 เกิดการขับเคลื่อนจัดการแกไขจุดเสี่ยง  มีตัวช้ีวัด
ที่ 1 เกิดเครือขายแกนนำที่ประกอบดวยประกอบดวย 3 กลุมวัยไดแกวัยเด็กวัยทำงาน (อสม.) และวัยผูสูงอายุจำนวน   10 คน
ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการกำหนดจุดเสี่ยงในชุมชนรวมกันอยางนอย 3 จุดและแกไขรวมกัน และตัวช้ีวัดท่ี 3 มีการกำหนดครัวเรือนที่เสี่ยง
และแกไขรวมกัน ผลลัพธขั้นที่ 3 เกิดการติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง มี
ตัวชี้วัดท่ี 1 มีรายงานการติดตามผลความพึงพอใจ และความคิดเห็นตอการแกไขจุดเสี่ยง และตัวช้ีวัดที่ 2 มีรายงานการสงเสริม
การเขาถึงสวัสดิการชุมชนใหแกผูสูงอายุ ผลลัพธขั้นท่ี 4 ผูสูงอายุอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย มีตัวช้ีวัดที่ 1 จุดเส่ียง
เกิดอุบัติเหตุในที่สาธารณะของผูสูงอายุไดรับการแกไขร อยละ 50 และตัวชี้วัดที่ 2 จุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในครัวเรือน 
ของผูสูงอายุ ไดรับการแกไขรอยละ 50  ดังภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 บันไดผลลัพธโครงการ 
4.1.2 การกอตัวจุดจัดการ 

         กระบวนการสำคัญในการสรางคณะทำงาน เกิดจากผูใหญบานหมูที่ 6 มองเห็นการพัฒนาเรื่องผูสูงอายุในชุมชน 
และเคยมีการดำเนินการจัดการแกไขปญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเมื่อป 2562 ในโครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อปองกันอุบัติเหตุ  
ทางถนนในชุมชน บานทาทราย ตำบลบางไทรปา อำเภอบางเลน ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ดวยความรวมมือเปนอยางดีของประชาชนในพื ้นที่ และความเขมแข็งของคณะทำงานทำใหการดำเนิน
โครงการประสบความสำเร็จไดดี จากการดำเนินงานที่ผานมาทำใหคณะทำงานในชุมชนไดรวมกันพัฒนาโครงการน้ีขึ้นมา และเนน
การทำงานแบบมีสวนรวมและแบงบทบาทหนาที่อยางชัดเจน เทคนิควิธีการและกระบวนการสำคัญที่ทำใหคณะทำงานเกิดขึ้นและ
เกิดความตอเน่ืองในการทำงานรวมกัน สรางความสามัคคี การเสียสละ มีจิตสาธารณประโยชน และการปกครองกันแบบพี่นอง  

4.1.3 องคประกอบและโครงสรางของคณะทำงาน 

องคประกอบของคณะทำงานพิจารณาจากบุคคลที่จะมีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ มีความสามารถ  
ในการประสานงาน สามารถประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย ผูนำชุมชน 5 คน อสม. 9 คน รพสต. 1 คน 
อบต. 2 คน กรรมการหมูบาน 4 คน แกนนำ 3 ชวงวัย 10 คน รวมทั้งหมด 31 คน โดยไดกำหนดโครงสรางเครือขายการดำเนินงาน
และบทบาทหนาที่แตละฝาย ไดแก ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ และคณะทำงาน ดังภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2 โครงสรางของคณะทำงานและบทบาทหนาที่ 
4.2.3 กลไกการดำเนินงาน 

กระบวนการดำเนินงาน ประกอบไปดวย การจัดตั ้งคณะทำงาน การขับเคลื ่อนจัดการแกไขจุดเส ี ่ ยง  
การขับเคลื่อนกิจกรรม และการติดตามและประเมินผล  โดยมีนายแสนศักดิ์  เกษมวงษ (ผูใหญบานหมูที่ 6)  ประสานงานและ 
จัดประชุมคณะทำงานอยางตอเน่ือง และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะทำงาน  รวมถึงการวิเคราะหแผนการดำเนินงาน 
กิจกรรม เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในการทำงาน  การเชื่อมโยงบุคคลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเขามาเปนคณะทำงาน  
เกิดเปนคณะทำงานท่ีมีองคประกอบครบถวนทุกภาคสวน มีการออกแบบวางแผนการดำเนินงานรวมกัน โดยไดกำหนดโครงสราง
เครือขายการดำเนินงานและบทบาทหนาที่แตละฝายอยางชัดเจน รวมถึงขอตกลงกำหนดการประชุมคณะทำงานทั้งหมด โดยกลไก
การขับเคล่ือนแผนการดำเนินงานที่สำคัญคือ การสรางความรวมมือของคณะทำงาน ดังภาพท่ี 3 

ภาพท่ี 3 กระบวนการดำเนินงาน 
4.2 ผลลัพธการดำเนินงาน 

4.2.1 กิจกรรมสำคัญและเง่ือนไขท่ีนำไปสูความสำเร็จ 

4.2.1.1 ผลลัพธขั้นท่ี 1 การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนตลอดโครงการเกิดจาก
กิจกรรมท่ีสำคัญ คือประชุมแตงตั้งคณะทำงาน เพ่ือกำหนดขอตกลงและวางแผนการดำเนินงานรวมกัน และแบงบทบาทหนาที่ใน
การดำเนินงาน โดยเงื่อนไขสำคัญของกิจกรรม คือ ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้งการกำกับติดตาม และประสานงานกับคนใน
ชุมชน ภาคเครือขายภายในและภายนอก 
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4.2.1.2 ผลลัพธขั้นที่ 2 การขับเคลื่อนจัดการแกไขจุดเสี่ยงเกิดจากกิจกรรมที่สำคัญ คือการอบรมสราง
ความรูความเขาใจเรื่องการจัดสภาพแวดลอมใหกับผู สูงอายุ อสม. และผูดูแลผูสูงอายุ ทำใหเกิดองคความรูที่เปนประโยชน  
สามารถนำความรูที่ไดปฏิบัติดวยตนเองและถายถอดใหคนอ่ืนได ทำใหผูสูงอายุ อสม. และผูดูแลผูสูงอายุ เกิดความสนใจและให
ความรวมมือในการดำเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับโครงการ เงื่อนไขสำคัญของกิจกรรม คือ มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
แตละดานมาใหการอบรม ไดแก ทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

4.2.1.3 ผลลัพธขั้นท่ี 3 การติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง เกิดจากกิจกรรมที่สำคัญ คือ สำรวจพื้นที่ดวยวิธีลอมวงคุย และการลงพื้นที่ติดตามการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม  
ทำใหเกิดความรวมมือในการทำงานระหวางคณะทำงาน ผูนำชุมชน แกนนำ และทีมปราชญชาวบาน ชางไม และชาวบานในชุมชน 
เง่ือนไขสำคัญของกิจกรรม คือ ลงพื้นท่ีติดตามการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมอยางนอย  2 ครั้งตอเดือน 

4.2.1.4 ผลลัพธขั้นที่ 4 ผูสูงอายุอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย เกิดจากกิจกรรมที่สำคัญ  
การปรับปรุงแกไขสภาพแวดลอมจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในที่สาธารณะและในครัวเรือนของผูสูงอายุ  และผูใหญบานและคณะทำงาน
ไดรวมกันประชุมหาบานตนแบบทั้งหมด 40 หลังคาเรือน เงื่อนไขสำคัญของกิจกรรม คือ การแกไขแกไขสภาพแวดลอมจุดเสี่ยงให
ครบตามจำนวนที่ไดสำรวจขอมูล และมอบของรางวัลใหผูสูงอายุเพื่อเปนกำลังใจใหกับครัวเรือนตนแบบ 

5. สรุปผลการศึกษา
ผลลัพธขั้นที่ 1 การดำเนินงานประชุมแตงตั้งคณะทำงานท่ีมาจากทุกภาคสวนประกอบดวย ผูนำชุมชน 5 คน อสม. 9 คน 

รพสต. 1 คน อบต. 2 คน กรรมการหมูบาน 4 คน แกนนำ 3 ชวงวัย 10 คน รวมทั้งหมด 31 คน โดยใชกระบวนการมีสวนรวม  
ในการคัดเลือกและแตงตั้งคณะทำงาน พิจารณาอยางรอบดานใหครบทุกภาคสวนที่มีบทบาทสำคัญ คนหาจากผูที่มีความสามารถ
ในการสรางการมีสวนรวมไดดี และมองเห็นเปาหมายรวมกัน และการสรรหาแกนนำ 3 ชวงวัย 10 คน ซ่ึงมาจากหนวยงานตางๆ 
เชน แกนนำวัยเด็กจากนักเรียนโรงเรียนวัดบางไผนารถ จำนวน 4 คน แกนวัยทำงาน (อสม.รพ.สต) จำนวน 5 คน และแกนนำวัย
ผูสูงอายุจำนวน 1 คน  

ผลลัพธขัน้ที่ 2 การสำรวจเก็บขอมูลจำนวนจุดเสี่ยง และผูประสบอุบัติเหตุ ผลัดตก หกลมของผูสูงอายุในชุมชน ซ่ึงมีผูนำ
ชุมชนแตละหมูบาน อสม. และแกนนำ 3 ชวงวัย รวมลงพื้นที่ตรวจสอบหาขอมูลจุดเสี ่ยงบานผูสูงอายุและในชุมชน 1 กลุม  
ตอ 5 หลังคาเรือน จากการสำรวจขอมูล พบวามีจุดเสี่ยงบานผูสูงอายุที่ตองปรับปรุงสภาพแวดลอม จำนวน 40 ครัวเรือน บางหลัง
มีแสงสวางไมเพียงพอ พื้นบานไมเรียบ ขาดอุปกรณอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ และขอมูลจุดเสี่ยงในชุมชน ไดแก วัด , 

ลานออกกำลังกาย, ศาลาอเนกประสงค ซึ่งทั้ง 3 พื้นที่เปนพื้นที่รวมกลุมผูสูงอายุ ที่ใชเวลาในการทำกิจกรรมตาง ๆ  เชน ถือศีล , 

ทำบุญ, ฟงธรรม เปนประจำและตอเน่ือง ซ่ึงแตละพื้นที่น้ันยังไมเคยมีการจัดการดูแลความปลอดภัยอยางเปนระบบ และสังเกตได
วาเปนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ พื้นหองน้ำลื่น สวมหองน้ำไมสะดวกขาดราวจับ มีทางตางระดับที่ยังไมมีจุดสังเกตเน่ืองจากแสงสว างไม
เพียงพอ และการประชาคมกำหนดจุดเสี่ยงรวมกันในการสำรวจสภาพแวดลอมท่ีเปนจุดเส่ียงในบานและในชุมชน  

ผลลัพธขั ้นที ่ 3 การสำรวจสภาพแวดลอมที ่เปนจุดเสี ่ยงในบานและในชุมชน   พรอมทั ้งติดตามการปรับเปลี ่ยน
สภาพแวดลอม   2  ครั้งตอเดือน และสำรวจพื้นที่เพื่อคนหาผูสูงอายุที่มีความตองการสวัสดิการชุมชม ซึ่งมีขอมูลจากกองทุน
หมูบาน กองทุนสวัสดิการชุมชนบานทาทราย กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และสภาชุมชน ไดจัดสรรงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุ
ในชุมชน เชน การชวยเหลือผูสูงอายุที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป ผูสูงอายุที่ติดบานติดเตียง  จะใหเงินสนับสนุนปละ 10,000 บาท  

ผลลัพธขั ้นที ่ 4 จำนวนจุดเสี ่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในครัวเรือน จำนวน 40 ครัวเรือนและจุดเสี ่ยงเกิดอุบัติเหตุ 
ในที่สาธารณะ ไดแก วัด, ลานออกกำลังกาย, ศาลาอเนกประสงค ไดรับการปรับปรุงสภาพแวดลอมและจุดเสี่ยงทุกครัวเรือน 
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ซึ่งทีมปราชญชาวบาน ชางไม และชาวบานในชุมชน ชวยกันปรับปรุงหองน้ำ ราวจับชักโครกแสงสวางทางเดิน ภูมิทัศนโดยรอบ
บานและชุมชน  
6. อภิปรายผลการศึกษา

การจัดการภาวะความเสี ่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
สรุปประเด็นความสำเร็จไดแก  “ผูสูงอายุอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย”  เม่ือพิจารณาการดำเนินงานตลอดโครงการ  
สรุปไดวา 

6.1 การพัฒนากลไกการจัดการภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผู สูงอายุในชุมชนบานทาทราย อำเภอ  
บางเลน จังหวัดนครปฐม เกิดจากคณะทำงานที่สามารถขับเคล่ือนงานไดอยางมีสวนรวม การเชื่อมโยงบุคคลและหนวยงานตางๆ 
ที ่เกี ่ยวของเขามาเปนคณะทำงาน เกิดเปนคณะทำงานที ่มีองคประกอบครบถวนทุกภาคส วน  มีการออกแบบวางแผนการ
ดำเนินงานรวมกัน  โดยไดกำหนดโครงสรางเครือขายการดำเนินงานและบทบาทหนาที่แตละฝายอยางชัดเจน รวมถึงกำหนด
ขอตกลงการประชุมคณะทำงาน  การสรางความสามัคคี การเสียสละ มีจิตสาธารณประโยชน การปกครองกันแบบพี่นอง  

6.2 ผลลัพธการจัดการภาวะความเสี่ยงแบบมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุในชุมชนบานทาทราย อำเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม เกิดจากการประสานงานและการมีสวนรวมกันอยางตอเนื่องของคณะทำงานและคนในชุม ชน การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน   การติดตามและประเมินผลในแตละกิจกรรมและตัวช้ีวัดผลลัพธ และการ
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7. กิตติกรรมประกาศ
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Phiraphath  Pansiri 1, Pathompong Jongsaksawat2*, Kesinee Pratumsuwan3

and Pornsaran Kanthong4 
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This article aims to propose the development and drive the process of cooperation for community 

health. Under the epidemic situation of COVID-19 That affect the way of life of the people in the community 

at large. By Academic Center for Local Community Development Nakhon Pathom Rajabhat University, 

Community Village Fund Committee Suan Takhrai, Community Committee and Village Health Volunteer. 

With network partners and people in the community Suan Takhrai. Therefore, they jointly design the urban 

development process through coordination for community health. Building youth leaders Creative 

communication Immunization against COVID-19 Building food security and the inheritance of local wisdom. 

Results and success from driving the process of cooperation for community well-being Under the 

circumstances of the COVID-19 epidemic from the cooperation of the working group. Network partners 

inside and outside the community and people in the community as a result, the community has changed 

into 3 internal units of the community and 6 units outside the community that are power the key to 

developing and driving the process 2) The birth of the Sapling youth group to share happiness There are 14 

members who are creative communicators. And process drivers 3) Established 6 community databases for 

driving the process 4) Produced creative media and 10 video clips to inspire communities to fight the COVID-

19 threat. Published via Facebook page Ton Kla Pansuk, Young Food Thailand website and broadcast on 

Thai PBS TV station, citizen journalist program 5) created 2 plots of food security at the community level 

on an area of 1 rai and 5 households; and 6) formed a group of folk wisdom teachers. There are 6 members 

in sharing knowledge on organic farming. Agricultural product processing and handicrafts to people in the 

community of all ages 

For the plan to expand the results of the development and drive the process in the next phase 

Wang Taku Community and Ban Na Sang Community. The foc

 

Community health, collaboration, COVID-19
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        This academic article aims to study: 1. History of Mr. Sutham Chan-on, a local 
philosopher in Nakhon Pathom Province. 2. Mr. Sutham Chan-on's lifestyle by applying the 

ice is Mr. Sutham Chan-on, a 
local philosopher in Nakhon Pathom Province. 

1. Mr. Sutham Chan-
Economy Agricultural Philosophy in 2018 using the S

organic agriculture standards of IFOAM, Oranic Thailand and PGS (Community Participatory 
 

2. Mr. 
namely Giving nature to take care of each other To reduce production costs and turn to use 
natural resources in agriculture. There are household and cost accounts for self analysis. Not 
stopping to learn and adjust themselves to the current situation And analyze economic trends 
in order to adjust agriculture to meet consumer needs. So that both the purchase demand of 
the consumer and the sales demand of the manufacturer are balanced. 

3. Mr. Sutham Chan-on created himself to be successful. And develop to be a model
for others to practice By establishing the Pluk Mai Lai Community Learning Center Providing 
knowledge about growing crops in an organic way Bio-composting And the planning and 
management of products from upstream, mid-water and downstream for visitors to study and 
visit whether farmers, students and interested people, both in Thailand and abroad Apply the 
examples that have been learned into daily life. 
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 Sufficiency Agriculture Philosophy, Philosophy of Sufficiency Economy, Local Master, 
New Theory Agriculture, Nakhon Pathom Province 
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บทคัดยอ  

บทความน้ีเปนการรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับปริศนาธรรมที่แฝงอยูในพุทธศิลปของทองถ่ินจังหวัดนครปฐม จาก
การทบทวนเอกสาร และการวิเคราะห เพื่อใชศึกษาหาความหมายแกนแทของปริศนาธรรมในธรรมจักร ซึ่งไดถูกแฝงไวในธรรมจักร
ศิลา ที่พบในวัดพระงาม ซึ่งธรรมจักรนี้ เปนศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 13-14 หินสูง 82 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 73 
เซนติเมตร พบท่ีวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

ผลจากการศึกษาพบวา 
1) ธรรมจักรท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา ถือกําเนิดขึ้นมาจากการแสดงปฐมเทศนาธัมมจักปวัตตนสูตร เพื่อโปรด

ปญจวัคคีย ณ ท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ในประเทศอินเดีย เปรียบเสมือนพระธรรมคําสัง่สอนของพระพุทธเจาได
เผยแผไปคลายลอรถหมุนเคลื่อนไปขางหนาอยางไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งเหนือกาลเวลาที่ใครๆมิอาจจะกําหนดได 

2) สัญลักษณอยางเดนชัดที่สุดของอารยธรรมทวารวดีในพระพุทธศาสนานั้นคือ “ธรรมจักร”  โดยมีการขุดคนพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร  พระธรรมจักรศิลา และขุดพบท่ีวัดพระงาม เปนการสะทอนใหเห็นวากงลอธรรมแหงพระพุทธศาสนา
ไดหมุนเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิแลว 

 3) ผลการวิเคราะหธรรมจักรศิลา ท่ีพบในวัดพระงาม พบวา ธรรมจักร มีความหมายวา ลอแหงธรรม คือ จักรแหงธรรม
อันประเสริฐที่พระพุทธเจาไดทรงหมุนใหขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลก เพื่อใหไดรูธรรมที่พระองคไดตรัสรู ตอมารูปธรรมจักรจึงถูก
ใชเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาตามธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนาของพระองค และประกอบดวยสวนสําคัญ 3 
สวน คือ ดุม จุดศูนยกลางของลอ กํา ซี่ของลอ และกง ขอบรอบนอกสุดของลอ สวน “จักรธรรม” นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงอุปมาเปรียบ โพธิปกขิยธรรมเปน “ดุม”  ปฏิจจสมุปบาทธรรม เปน “กํา” และ อริยสัจ 4 เปน “กง” 
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Abstract 

This article is a collection of knowledge related to Dharma puzzle  in the Buddhist arts of the local 

Nakhon Pathom Province.  From the document review And analysis In order to study the essence of the 

Dharma puzzle in the Dharmachak Which was hidden in the stone dharma Found in Wat Phra Ngam In which 

this Dharma-Chak is an art Dvaravati 13th - 14th Buddhist century stone, 82 cm high, 73 cm in diameter, found 

at Wat Phra Ngam. Nakhon Pathom Province It is stored at the Phra Pathom Chedi National Museum. Nakhon 

Pathom Province 

The results of studies, document reviews and analysis showed that 1) The study of Dhammacakka 

(the Wheel of Dhamma) as appeared in Buddhist was originated from the preaching of the Lord Buddha’s first 

sermon called Dhammacakkappavattana Sutta for the five ascetics at the deer park called Isipatana near 

Varanasi in India. The Dhamma of the Lord Buddha was first set in motion, like wheels of a chariot move 

ahead with no both space and time limitations.  

2) The most prominent symbol of Dvaravati civilization in Buddhism is " Dhammacakka ", with

historical evidence unearthed. Phra Dharmachak Sila And unearthed at Wat Phra Ngam It is a reflection that 

the Dharma wheel of Buddhism has turned into the land of Suvarnabhumi. 

3) Analysis of Dharmachak Sila Found in Wat Phra Ngam, it was found that Dharmachak meant that

the wheel of Dharma was the kingdom of the great Dharma that the Lord Buddha had turned to move in the 

hearts of the people of the world. In order to gain enlightenment on the dharma that he has enlightened 

Later, the Dharma image was used as a Buddhist symbol according to Dhammajakappawatthonasut. Which is 

his sermon and would consist of 3 important parts: the hub, the center of the wheel, the spokes of the 

wheel, and the outermost rim of the wheel. Photichikisasajit is a "hub", the Dharma rebuttal is a "Kam", and 

the Four Noble Truths are "Kong".

Keywords: Dharma puzzle, Buddhist Art, Local community of Nakhon Pathom Province 
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1. บทนํา
ศาสนาเปนคําสอนท่ีศาสดานํามาเผยแผ สั่งสอน แจกแจง แสดงใหมนุษยละเวนจากความช่ัว กระทําแตความดี ซึ่งมนุษย 

ยึดถือปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความเคารพเลื่อมใสและศรัทธา คําสอนดังกลาว จะมีลักษณะเปนสัจธรรม โรงเรียนราชวินิต
บางเขน (2557) กลาววา ศาสนานั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก ไมวาศาสนาใดๆก็ตาม ลวนแตมีลักษณะสําคัญคือ สอนคนใหเปนคนดี มี
ศีลธรรมประจําใจ อยูในสังคมไดอยางสันติสุข อีกทั้งยังเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองและ
ปลอดภัย ดังนั้นศาสนาจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษยทุกรูปทุกนาม ไมวามนุษยจะเจริญหรือลาหลังก็ตาม ก็ยอมมี
ศาสนาประจําบานเมือง ประจําหมูคณะ หรืออยางนอยก็ประจําตระกูลหรือ ในศาสนาพุทธนั้น ศาสนายังเปนบอเกิดของพุทธศิลป
ที่แฝงไปดวยปริศนาธรรมอีกมากมาย 

สงวน รอดบุญ (2549) กลาววา พุทธศิลป คือ ศิลปกรรม ที่สรางขึ้นรับใชพระพุทธศาสนาโดยตรง ทั้งในดานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปตยกรรมในลัทธิมหายาน และเถรวาท พุทธศิลปในทองถ่ินจังหวัดนครปฐมนั้นมีมากมาย อาทิ จิตรกรรม
ฝาผนังพุทธประวัติ ตอนผจญมาร ภายในอุโบสถวัดบางพระ พระรวงโรจนฤทธ์ิ วัดพระปฐมเจดีย พระศรีศากยะทศพลญาณ พุทธ
มณฑล และธรรมจักรศิลา วัดพระงาม โดยหน่ึงในบรรดาพุทธศิลปเหลานั้น ไดแก ธรรมจักรศิลา วัดพระงาม ซึ่งเปนธรรมจักร 
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13–14 หินสูง 82 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 73 เซนติเมตร พบที่วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม 
จัดเก็บอยูทีพ่ิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม 

ธรรมจักรศิลา วัดพระงามนั้นมีปริศนาธรรมท่ีแฝงอยูในธรรมจักร ทองยอย แสงสินชัย (2563) กลาววา ปริศนาธรรมนั้น
จะกลาวถึงเรื่องหนึ่ง แตไมไดหมายถึงเรื่องนั้นตรงๆตามถอยคํา หากแตหมายถึงอีกเรื่องหนึ่ง น่ันคือ ตองการจะพูดถึงเรื่องหน่ึง แต
ไมพูดตรงๆกลับไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเพ่ือใหตีความเอาเอง  

บทความน้ี ผูเขียนจึงไดรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวของกับปริศนาธรรมที่แฝงอยูในพุทธศิลปของทองถ่ินจังหวัดนครปฐม 
จากการทบทวนเอกสาร และการวิเคราะห โดยขอมูลในภาพรวมนั้นจะเนนใหรูถึงปริศนาธรรมที่ไดถูกแฝงไวในธรรมจักรศิลา ที่พบ
ในวัดพระงาม เพื่อใหไดรูถึงความหมายแกนแทของปริศนาธรรมในธรรมจักรศิลานี้  

2. ความหมายและความเปนมาของปริศนาธรรม
2.1.ความหมาย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) กลาววา ปริศนาธรรม คือ ปริศนาในทางธรรม ประกอบดวยคําวา ปริศนา 

คือ สิ่งหรือถอยคําที่ผูกขึ้นเปนเง่ือนงําเพ่ือใหแกใหทาย และธรรม คือ คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติปฏิบัติใน
ศาสนา ความจริง แตนอกจากจะหมายถึงถอยคําแลว ปริศนาธรรมยังหมายถึง สิ่งที่สื่อธรรมะในลักษณะอื่นดวย แตจะเปนลักษณะ
ที่แฝงซอนไวใหคิดใครครวญหรือชวนสงสัย และยังมีความหมายอื่นอีกคือ ปริศนาธรรม หรือ โคอัน ในอดีต (สมัยปลายราชวงศถัง) 
หมายถึง “เอกสารสาธารณะ” หรือ “พระราชบัญญัติ” แตตอมาหมายถึงเรื่องราวหรือบทสนทนาระหวางอาจารยกับศิษย หรือ
ปญหาที่อาจารยหยิบยกขึ้นมาแสดงแกศิษย 

ซะซะกิ (2508: 4 - 9) เสนอวาคําวา “โค” หมายความวา “สาธารณะ” (public) นอกจากนี้ยังมีความหมายแฝง คือ 
การสิ้นสดุลงแหงความคิดความเขาใจอันเปนสวนตัวที่เต็มไปดวยความยึดม่ันถือมั่นในลักษณะทวินิยม สวน “อัน” มีความหมายวา 
“บันทึกหรือเอกสาร” (records) ซึ่งแฝงนัยวา เปนการยืนยันสภาวะแหงพุทธะท่ีถูกแสดงออกมาใหปรากฏ ฉะนั้น ปริศนาธรรม จึง
มีความหมายแฝงวา การแสดงออกแหงธรรมะอันแทจริงสูงสุดอีกดวย 

2.2 ความเปนมา 
พระสหัส  ปติสาโร (2553) กลาววา ครั้งสมัยที่พระพุทธองคยังคงดํารงพระชนมชีพอยู กลาวคือ พระพุทธองคไดแสดงคํา

สอนตางๆ เพื่อการรูแจง ดังเห็นไดจากตอนที่พระพุทธองคทรงแสดงธรรมแกพระมหากัสสัปปะ อยางไรก็ดีรูปแบบปริศนาธรรมที่
ชัดเจนนั้นเริ่มมีปรากฏขึ้นในสมัยราชวงศถังตอนปลาย อาจารยหนานหยวน ฮุยหยง หรือ ทานนันอิน เอเกียว เปนผูริเริ่มรวบรวม
ปริศนาธรรมตางๆ ที่เหลาอาจารยในอดีตใชสั่งสอนศิษยตามสถานการณและความเหมาะสม แตดวยความขาดแคลนอาจารยที่จะ
สรางสรรคปริศนาธรรมใหมๆ  และจํานวนศิษยท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปริศนาธรรมใหมๆจึงไมคอยเกิดขึ้น แตการเก็บรวบรวมปริศนาธรรม
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ไดสําเร็จลุลวงในชวงคริสตศตวรรษท่ี ๑๐ และในชวงเวลาเดียวกันนี้ไดมีอาจารยบางทานพยายามสรางปริศนาธรรมขึ้นใหม โดย
การใชคําถามจากปริศนาธรรมเดิม แตเปนการใหคําตอบใหม 

3. ความหมายและความสําคัญของพุทธศิลป
3.1 ความหมายของพุทธศิลป 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) กลาววา พุทธเจดีย เจดียเกี่ยวของกับพระพุทธเจา มี 4 ชนิด คือ ธาตุเจดีย 

บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย อุทเทสิกเจดีย  
รศ.สงวน รอดบุญ (2560) กลาววา พุทธศิลป คือศิลปกรรม ท่ีสรางข้ึนรับใชพระพุทธศาสนาโดยตรง ท้ังในดานจิตรกรรม 

ประติมากรรม และสถาปตยกรรมในลัทธิมหายาน และเถรวาท 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2546) กลาววา เจดียที่เคารพนับถือ บุคคล สถานท่ี หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย

เกี่ยวกับพระพุทธเจามี 4 อยางคือ 1. ธาตุเจดีย บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุ 2. บริโภคเจดีย คือสิ่งหรือสถานท่ีพระพุทธเจาเคยทรงใช
สอย 3. ธรรมเจดีย บรรจุพระธรรม คือพุทธพจน 4. อุทเทสิกเจดีย คือ พระพุทธรูป ; ในทางศิลปกรรมไทย หมายถึง สิ่งที่กอเปน
ยอดแหลมเปนท่ีบรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ เชน พระธาตุ และอัฐิบรรพบุรุษ  

สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2517) กลาววา พุทธศิลป ในสมัยนั้นพุทธบริษัทนับถือพระไตรสรณคมน ไมมีวัตถุ
อื่นเปนเจดียในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมนจึงเปนเจดียในพระพุทธศาสนา ตอมาเจดียในพระพุทธศาสนาจึงมี 4 ประเภท 
คือ ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย และอุทเทสิกเจดีย เกิดในภายหลัง  

พระธรรมโกศาจารย หรือพุทธทาสภิกขุ (2533) กลาววา ยอดของศิลปะนั้น เปนเรื่องดํารงชีวิตจิตใจใหอยูเหนือความ
ทุกข นี่เปนศิลปะสูงสุดในพระพุทธศาสนา เรียกวา เปนศิลปะขงชาวพุทธ ในการท่ีชวยกันปลดเปลื้องความทุกขในทางจิตใจ หรือ
ปญหาสังคม ในปจจุบันเปลีย่นไปเปนเรื่องทางวัตถุ ศิลปะของชาวพุทธเลยกลายเปนเรื่อง โบสถเจดียและพระพุทธรูป  

รอยบุพผา (2549) กลาววา พุทธศิลป หมายถึง งานศิลปะประเภทตาง ๆ ทั้งดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม 
และจิตรกรรม ซึ่งสรางขึ้นเพ่ือสงเสริมการเผยแพรและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาวจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน ใหเกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนใน แนวทางท่ีดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  จากความหมาย
ดังกลาว สรุปไดวา พุทธศิลป เปนงานศิลปะท่ีชาง/ศิลปนสรางขึ้นเกี่ยวของ กับพุทธศาสนา หรือสรางขึ้นเพื่อรับใชพุทธศาสนา 

วัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเปนถาวรวัตถุสําคัญที่สวนหน่ึงสรางขึ้นเพื่อเปนที่สําหรับพักอาศัยของพระสงฆ และอีกสวน
หนึ่งเพื่อใชสําหรับการประกอบศาสนกิจตลอดถึงพิธีกรรมตาง ๆ ภายในวัดจึงมีถาวรวัตถุที่สําคัญ เชน โบสถ วิหาร เจดีย ศาลา 
เปนตน การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยพระพุทธสาวกผูมีความศรัทธาไดทําหนาที่การเผยแผโดยผานสื่อตางๆ อาทิ สื่อวิทยุ 
โทรทัศน สิ่งพิมพ เชน นิตยสาร วารสาร เปนตน แตก็ยังมีสื่อที่มีบทบาทสําคัญอันถือเปนหลักในการเผยแผหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาใหกวางขวางออก ไปมากยิ่งข้ึน คือ สื่อดานพุทธศิลป   

พุทธ   ความหมายคือ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ผูรูแลว ผูตื่นแลว ผูรูอริยสัจสี่ 
ศิลปะ  ความหมายคือ ฝมือทางงานชางสลา งานแสดง สิ่งของท่ีนํามาแสดง  การแสดงออกซึ่ง อารมณสะเทือนใจให

ประจักษ ศิลปะ หรือ ศิลป เปนการกระทํา หรือขั้นตอนของการสรางช้ินงานศิลปะ โดยมนุษยเปนผูสรางสรรค สุนทรียภาพ 
จินตนาการ หรือการสรางจากอารมณในภาวะตางๆ ของมนุษย จนเปนผลงาน แหงความคิด และการรังสรรค ที่แสดงออกมาใน
รูปลักษณะที่แตกตางกันออกไป กอใหเกิดอารมณ ความรูสึกในความงดงาม ความชอบ ความพึงพอใจ ความประทับใจ หรือเกิด
ความสะเทือนใจ มีอารมณ ช่ืนชม ชอบ รัก ไมพอใจ เกลียด ชิงชัง เปนตน 

ดังนั้นพุทธประวัติที่บันทึกไวในพระไตรปฎก กวา 550 เรื่อง จึงไดนําออกมาถายทอดผานงานศิลปะในรูปแบบตางๆ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง งานประติมากรรม งานปนดินเผา อีกท้ังยังมีการแกะสลักหิน ประเภทตางๆ และแกะสลักไม  ในเวลาตอมา ไดมี
การแผขยายอิทธิพล ไปท่ัวท้ังทวีปเอเชีย เปนเรื่องราวที่เราสามารถศึกษาไดจากภาพตามฝาผนังของโบสถ วิหาร วัด กําแพง คุม 
ปราสาท พระราชวัง ซึ่งสามารถ ยกระดับ ความคิด จิต กาย จนเปนหนทางเกิดมรรคญาณ ใหสําเร็จเปนอริยบุคคลไดอยาง
มากมาย คําวา “พุทธศิลป” โดยสรุปอยางเขาใจงายท่ีสุดหมายถึง งานศิลปะประเภทตาง ๆ ทั้งในดาน สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสรางข้ึนเพื่อสงเสริมการเผยแพรและการปฏิบัติทางพุทธ ศาสนาโดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาว
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จิตใจของพุทธศาสนิกชน ใหเกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนใน แนวทางที่ดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสิ่งที่
ผูสรางงานศิลปะไดพยายามสื่อหรือสอดแทรกไวในงานศิลปะแตละชนิดเรียกไดวาเปน ปรัชญาศิลปะในงานพุทธศิลป  คืองาน
ศิลปะที่มีธรรมะในศาสนาพุทธอยูในงานศิลปนั้นซึ่งมีอยูหลาย รูปแบบท้ังในรูปแบบของงานศิลปวัตถุหรือพิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงจะ
มีหลักธรรมะสอนอยู  โดยแบงศึกษาออกเปนประเภทตางๆท้ังพระพุทธรูป  สถูปเจดีย  อาคารสถานที่และวัตถุสิ่งของ  จึงสามารถ
กลาวไดวา งานศิลปกรรมเหลาน้ีเปนเอกลักษณของชาติอยางหนึ่ง ดังนั้นการนํางานพุทธศิลปมาเปนสื่อในการสอน ปรัชญา  
ธรรมะตางๆ เปนการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบหน่ึง  

ภาพท่ี 1 จารึกบนฐานรองพระธรรมจักร  ศลิาฐานรูปสี่เหลี่ยมวงกลมตรงกลางสําหรบัสวมวงลอธรรมจักร 
ที่มา: http://www.dooasia.com/thailandinfo/oldcity/nakhonpathom8.shtml 

3.2 ความสําคัญของพุทธศิลป 
เนื่องจากงานพุทธศิลปเปนสิ่งแวดลอมท่ีอยูคูกับวัดในพุทธศาสนามาโดยตลอด ทําใหมีวิวัฒนาการและการขับเคลื่อนไป

อยางรวดเร็วและกําลังเปนที่สนใจของคนในสังคม เนื่องจากมีคุณคาทั้งความสวยงามของรูปแบบและคุณคาดานเนื้อหาเรื่องราว ซึ่ง
ลวน แลวแตเปนสื่อธรรมะที่สําคัญที่ใชสอนคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูคนไดเปนอยางดี งานพุทธศิลปมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ผูคนในสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน  มีรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากงานศิลปะของชาติอื่นๆ

3.2.1 งานพุทธศิลปเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เปนพื้นฐานสําคัญของสังคมไทย ที่มีรากมาจากพระพุทธศาสนาไมวา
จะเปนประเพณี วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือ แมกระท่ังลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยก็มีพื้นฐานมาจากคุณธรรม คําสอนทาง
พระพุทธศาสนา อยางไรก็ตามยังมีวัฒนธรรมอื่นเขามาปรากฏดวย เชน วัฒนธรรมอินเดีย วัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมตะวันตก และ
ตะวันออกกลาง ในสวนของวัฒนธรรมท่ีไดรับจากพระพุทธศาสนาน้ันยังประกอบไปดวยพระพุทธศาสนาแบบมหายาน  เถรวาท 
พราหมณ-ฮินดู นับตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา วัฒนธรรมไทยก็ไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเถรวาทมาโดยตลอด พุทธ
ศิลปทําหนาที่คลายขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบเน่ืองติดตอกันมาจนเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต เปนผลรวมแหงการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีมีความแตกตางเชิงบวกไปจากวิถีของชาติอื่นๆ เมื่อไดสัมผัสกับงานพุทธศิลปดังกลาวจะกระตุนใหเกิดการ 
เรียนรู ความประทับใจ และเห็นคุณคา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถสรางความม่ันคงของชาติ สรางอุดมการณของชาติ
ได ดังนั้นการอนุรักษ สืบสาน และพัฒนางานพุทธศิลปจึงเทากับการรักษาวัฒนธรรม การรักษาเอกลักษณ และจุดเดนของชาติไทย
ดวย 

3.2.2 งานพุทธศิลปมีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนา ถึงแมวาสังคมโลก สังคมไทยในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะงานพุทธศิลป
ก็ยังคงมีพื้นฐานแนวคิดมาจากพุทธศาสนา พุทธปรัชญา ตลอดมา ถึงแมอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเขาสูสังคมไทย
อยางตอเนื่อง พยายามผลักดันใหสังคมไทยกลายเปนสังคมสากลอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหมีการเตรียมการกันขนานใหญ ดังจะ
เห็นไดจากการเร่ิมปรับปรุงประเทศทั้งแนวคิดและวิทยาการใหมๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
(ครองราชยระหวางปพ.ศ. 2349-2411) โดยการ ปรับปรุงประเทศหลายดานตามแบบตะวันตก เชน มีการศึกษาภาษาตางเทศดวย
เห็นวาจะเกิด ประโยชนในอนาคต โปรดฯ ใหสรางถนนหลายสายเพื่อการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย ตั้งศาลยุติธรรม และปรับปรุง
กฎหมายใหทันสมัยเปนสากล นอกจากน้ียังทรงเช่ียวชาญทางดานโหราศาสตรและดารา ศาสตรจึงไดรับการยกยองใหเปนบิดาแหง
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วิทยาศาสตร ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงพุทธศาสนา โดยทรงใหกําเนิดธรรมยุติกนิกาย รวมทั้งโปรดฯ ให
สรางพระอารามหลวง 5 แหง ในชวงเวลาตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู รัชกาลท่ี 5 (ครองราชย ระหวาง พ.ศ. 
2411-2453) ซึ่งแมจะมีการสรางบานเมือง วัง วัดวาอารามโดยการผสมผสานระหวาง  ศิลปะในวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
ตะวันตกบางแตก็ยังมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท (ฝรั่งสรวมงอบ) โปรดฯ ใหสรางพระ
อารามหลายแหง เชน วัดราชบพิตร สถิตมหาสีมาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดนิเวศนธรรมประวัติ (บางปะอิน) และปฏิสังขรณวัด
เบญจมบพิตร จําลองพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐานไวในวัดนี ้ฯลฯ จึงกลาวไดวา พุทธศิลปทั้งในวัดราษฎรและ
วัดหลวงไดผสมผสานและมีความสําคัญกับพุทธศาสนิกชนทุกระดับช้ันตลอดมา จน กลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตอันเปน
ศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ดังท่ี ถวัลย ดัชนี (2548) ไดกลาวไววา “ศิลปกรรมไทยในอดีตนั้น ตั้งอยูบนรากฐานความ
เขาใจในพุทธปรัชญาอันลึกซึ้ง ที่หยั่งรากลึกลงในสายเลือดและจิตวิญญาณ ศิลปนทํางานดวยแรงศรัทธาปสาทะ (ศรัทธา-ปสาทะ) 
อันมั่นคง โดยมุงหวัง พระนิพพานอันเปนเบื้องปลายของการหลุดพน” นอกจากน้ีงานพุทธศิลปยังสืบสานพระพุทธศาสนา นับเปน
อีกบทบาทหนาท่ีหนึ่งของพุทธศิลป ในการแสดงหลักธรรม คุณธรรมจริยธรรมไดชัดเจนลึกซึ้ง กวาเนื้อหาเร่ืองราวในตําราวิชาการ
ตาง ๆ สงผลใหงานพุทธศิลปมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา พุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอเนื่องมาจนถึงยุคปจจุบัน ใน
สวนของเน้ือหาท่ีปรากฏในงานพุทธ ศิลป เนื่องจากเปนงานท่ีสรางข้ึนในปริมณฑลของวัด เนื้อหาสาระจึงมีสวนเกี่ยวของกับศาสนา 
และ วิถีชาวบาน ไดแก พุทธศาสนา พุทธประวัติ อดีตพุทธ ทศชาติชาดก ปรัชญาและคําสอนทางพุทธ ศาสนา ภาพปริศนาธรรม 
ไตรภูมิ วรรณคดี นิทานพ้ืนบาน เปนตน 

4. ปริศนาธรรมจากพุทธศิลปในทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
พุทธศิลปในทองถิ่นจังหวัดนครปฐมนั้นมีมากมายที่แฝงไปดวยปริศนาธรรมที่นาคนหา โดยหนึ่งในบรรดาพุทธศิลป

เหลานั้นก็คือ ธรรมจักรศิลา วัดพระงาม ซึ่งเปนธรรมจักร ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13–14 หินสูง 82 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลาง 73 เซนติเมตร พบที่วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม จัดเก็บอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จังหวัด
นครปฐม โดยที่ฐานลางของธรรมจักรสลักเปนรูปกลีบบัวขนาดใหญเหนือดอกบัวสลักเปนรูปคชลักษมี คือ พระลักษมีประทับนั่งอยู
ตรงกลาง ขาบขางดวยชาง 2 ตัว ทั้งดานซายและขวากําลังชูงวงถือหมอน้ํา เพื่อสรงน้ําแกพระลักษมี โดยธรรมจักรเปนคําที่เหลา
ภุมมเทวดาผูฟงปฐมเทศนากลาวนั้นมาจากคําสองคําคือ ธรรม และ จักร  

ธรรม นั้นคือความจริงแท สภาพท่ีแทจริง หรือความดีงาม 
จักร แปลโดยทั่วไปวา ลอ (ซึ่งในความหมายเชิงลึกคือ สิ่งท่ีทําใหเกิดการขับเคลื่อนดําเนินไป) 

ธรรมจักร จึงมีความหมายวา ลอแหงธรรม คือ จักรแหงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจาไดทรงหมุนใหขับเคลื่อนไปในใจของ
ชาวโลก เพื่อใหไดตรัสรูธรรมที่พระองคไดตรัสรู ตอมารูปธรรมจักรจึงถูกใชเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาตามธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร ซึ่งเปนปฐมเทศนาของพระองค  

“ลอ” หรือ “จักร” ยอมประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ดุม จุดศูนยกลางของลอ กํา ซี่ของลอ และกง ขอบรอบนอก
สุดของลอ สวน “จักรธรรม” นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุปมาเปรียบ โพธิปกขิยธรรมเปน “ดุม”  ปฏิจจสมุปบาทธรรม 
เปน “กํา” และ อริยสัจ 4 เปน “กง” 

1. ดุม หมายถึง สวนกลางของลอ ซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับรูปทรงกลมคลายเลขศูนยโปรงไมทึบ เปรียบไดดวย
สัญลักษณความวางอันเปนปรมัตถสัจจะที่สูงสดุแหงสภาวะของสัญญาเวทยิตนิโรธดวยความหลุดพนแหงผัสสะ 3 อันมีลักษณะแหง
นิพพาน คือ สุญญตะ คือ ความวาง, อนิมิตตะ คือ ความไมมีนิมิต และอัปปณิหิตะ คือ ความไมที่ตั้ง  

ดุม สื่อถึงหลักธรรมโพธิปกขิยธรรม คือ ธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู ประกอบดวยธรรมะ 7 หมวด คือ สติปฏฐาน 
4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย 5, พละ 5, โพชฌงค 7, มรรคมีองค 8 รวมเปน 37 จึงเรียกวา โพธิปกขิยธรรม 37 

2. กํา หมายถึง สวนที่เปนซี่ลอ ซึ่งเช่ือมระหวางกงกับดุม หากกําแหงจํานวนซี่ตั้งแต 8 ขึ้นไปอันเปรียบดวยอริยมรรคมี
องค 8, 12 ซี่ เปรียบดวยองคธรรม แหงอริยสัจวน 3 รอบแหงสัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ 24 ซี่ เปรียบดวย องคธรรม
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แหงปฏิจจสมุปบาท 24 คือ สายเกิด 12 ขอ และสายดับ 12 ขอ และ 37 ซี่ เปรียบดวยโพธิปกขิยธรรม 37 ประการ กํา ซึ่งสื่อถึง
หลักธรรมปฏิจจสมุปบาทธรรม คือ สภาวะตามธรรมชาติ เปนการแสดงความเกิด ดับ แหงทุกข 

3. กง หมายถึง สวนท่ีเปนวงลอ เปรียบดวยวัฏสงสาร คือ การเวียนวายตายเกิดอันไมมีที่สิ้นสุดแหงสังสารจักร ซึ่งกงลอนี้
ไดกําลังหมุนตามเข็มนาฬิกา คือ การเวียนทักษินาวัตร อันเปรียบดวยการหมุนเขาไปสูแกนกลางแหงดุมเปรียบดวยการหมุนอัน
เปนไปเพื่อความหลุดพนและการกระทําที่สุดแหงทุกข ในทางตรงกันขามการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เปรียบดวยการหมุนแหงการ
ทําลายลางและคลายออกไปอันเปนวัฏสงสารท่ีไมมีที่สิ้นสุด กง ซึ่งสื่อถึงหลักธรรมอริยสัจ 4 คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค  

สิ่งที่เปนสัญลักษณอยางเดนชัดที่สุดของอารยธรรมทวารวดีในพระพุทธศาสนานั้นคือ ‘ธรรมจักร’  โดยมีการขุดคนพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร  พระธรรมจักรศิลา และขุดพบท่ีวัดพระงาม เปนการสะทอนใหเห็นวากงลอธรรมแหงพระพุทธศาสนา
ไดหมุนเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิแลว 

ซึ่งความหมายของธรรมจักรนี้มีนัยแฝงอยูประการหนึ่ง  จากเดิมทีเปนสัญลักษณแทนการประกาศพระศาสนาของพระ
พุทธองค  และเปนสัญลักษณที่คงใชตอเรื่อยมา  ทั้งนี้เนื่องจากธรรมจักรเปนสัญลักษณที่เปนสากล  แมไมมีบริบทอื่นใดประกอบ
เลยก็สามารถทําความเขาใจไดไมยาก  ตอมาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช  พระองคไดเผยแผพระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวาง
และยิ่งใหญ  ดังปรากฏเสาอโศก  โดยมีสวนยอดของเสาเปนที่ประดิษฐานธรรมจักร  อันมีความหมายวาพระพุทธศาสนาไดเขา
มาถึงดินแดนนั้นๆแลว  ซึ่งอารยธรรมทวารวดีมีอาณาเขตกวางใหญมาก  และดินแดนตางๆท่ีอารยธรรมทวารดีเขาไปนั้นมักจะพบ
หลักฐานเปนธรรมจักรอยูเสมอ   

ภาพท่ี 2 ธรรมจักรศิลา พบที่วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม 

ที่มา : https://www.facebook.com/prfinearts/photos/ 

5. บทสรุป
จากขอมูลที่กลาวมานั้น สรุปไดวา ปริศนาธรรม เปนขอความทางพระพุทธศาสนาขอความหนึ่งที่ตองการส่ือออกมา โดย

พนจากกรอบของภาษาและเหตุผลธรรมดาทั่วไป ปริศนาธรรมมักแสดงออกในลักษณะที่เปนปฏิทัศน (paradox) พุทธศิลป 
หมายถึง งานศิลปะประเภทตาง ๆ ทั้งในดาน สถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ซึ่งสรางขึ้นเพื่อสงเสริมการเผยแพรและ
การปฏิบัติทางพุทธ ศาสนาโดยตรง และเปนสิ่งชวยโนมนาวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ใหเกิดความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนใน
แนวทางท่ีดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยสิ่งที่ผูสรางงานศิลปะไดพยายามสื่อหรือสอดแทรกไวในงานศิลปะแต ละ
ชนิด 

อยางไรก็ตาม พุทธศิลปในทองถิ่นจังหวัดนครปฐมน้ันมีมากมายท่ีแฝงไปดวยปริศนาธรรมที่นาคนหา โดยหนึ่งในบรรดา
พุทธศิลปเหลานั้นก็คือ ธรรมจักรศิลา พบท่ีวัดพระงาม ซึ่งเปนธรรมจักร ศิลปะทวารวดี ชวงพุทธศตวรรษท่ี 13–14 หินสูง 82 
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 73 เซนติเมตร  
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ปริศนาธรรมของธรรมจักรนั้นมีความหมายแฝงอยูวา ธรรมจักร เปรียบเสมือนกงลอแหงพระพุทธศาสนา ในการ
ขับเคลื่อนชีวิตไปขางหนา นําชีวิตสูสันติสุข มีสัมมาปญญา รูแจงเห็นจริงในธรรม มีสัมมาวิริยะ หมั่นพากเพียรอดทน  มีสัมมาตบะ 
ตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ โดย“ลอ” หรือ “จักร”นั้นประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ดุม จุดศูนยกลางของลอ กํา ซี่ของลอ และ
กง ขอบรอบนอกสุดของลอ สวน “จักรธรรม” นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุปมาเปรียบ โพธิปกขิยธรรมเปน “ดุม”  
ปฏิจจสมุปบาทธรรม เปน “กํา” และ อริยสัจ 4 เปน “กง” ซึ่งลักษณะของธรรมจักรเปนวงกลม นั้นหมายความวาเปนการหมุน
ของกงลอที่ไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งในสังคมไทยไดมีความผูกพันกับสัญลักษณธรรมจักรมาอยางชานาน และไดนิยมใชเปนเครื่องหมาย
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาแหงการประกาศพระธรรมจักรในการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนขององคพระบรมศาสดา แลวได
สะทอนถึงรูปแบบทางดานงานประติมากรรม วัฒนธรรม ประเพณี และคุณคาคตินิยมการใชธรรมจักรทางพระพุทธศาสนา และใช
ตราสัญลักษณธรรมจักรเพื่อเปนการสงเสริมความรูคูจริธรรมอันดีงามในสังคมไทยสืบตอไป 
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Study of Buddhist principles to promote the preservation of the natural 

environment
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Abstract  

This article presents about the study of Buddhism.  To promote the preservation of the natural environment 

Environmental problems caused by human beings all over the world.  The accumulation from a small point 

to a large point causes a natural disaster.  or even what a human being has done  (Various reasons are love, 

greed, anger, infatuation) because most humans are not interested in the merits of sin.  Therefore act 

according to personal preference  Did not see the participation  Because Dharma is a matter that most 

people consider the principle to be difficult to access.  And do not want to study or learn  In this article, talk 

about the Dharma that preserves the natural environment.  It reflects the Buddhist viewpoint on the matter 

of preserving the natural environment.  Human actions which cause many natural disasters 

 Keywords: Buddhism, Environment, Conservation, Prejudice 4 
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พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม 

กัญชลิกา เพชรแอน , จิตตราพัฒ อางทอง , พีรพล จําปาเต็ม และ พวงผกา ศรีอินทร 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

E-mail: ploy9064@gmail.com 

บทคัดยอ 

               พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมน้ันพึ่งพากันมาตั้งแตครั้งพุทธกาลแลว โดยการใชหลักความจริงของพระพุทธเจา
ในการดํารงชีวิตอยูรวมกับสิ่งแวดลอม ในสังคมยุคปจจุบัน ปญหาสภาพส่ิงแวดลอมเปนที่พูดถึงอยางมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
แนวคิดกระแสน้ีเปนหลัก โดยที่มนุษยอยากที่จะครอบครองธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีดานตางๆ จึงทําให
ความตองการของมนุษยมีไมจํากัด มนุษยในฐานะเปนสัตวที่มีเหตุผล รูจักใชปญญาในการตัดสินใจกระทํา มนุษยจึงตองระวัง
การกระทําของตนเอง โดยอาศัยหลักความจริงของพระพุทธเจาเขามาปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในสังคมมีจิตสํานึกที่ดีตอ
สิ่งแวดลอม กลาวคือ “เม่ือความทุกขเกิดขึ้น ปญหาจึงมีแกมนุษย” ทําใหมนุษยตระหนักและมองเห็นปญหาที่เกิดจากการ
สูญเสีย และความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม มนุษยจึงไดเห็นความสําคัญของส่ิงแวดลอมและพยายามหาทางที่จะอนุรักษ
สิ่งแวดลอมไว  อยางไรก็ตาม ถึงเวลาแลวที่มนุษยจะไดทบทวนทัศนะของตนตอธรรมชาติและชีวิต เพื่อหยุดหยั่งการทําลาย
ธรรมชาติกอนที่จะสายเกินไป  
                ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค 

1) ผลการวิเคราะหพบวาปญหาตางๆ ของสิ่งแวดลอม สวนใหญมีสาเหตุมาจากนํ้ามือมนุษย ไมวาจะเปน การ
ตัดไมทําลายปา บุกรุกปาทําไรเลื่อยลอย ทิ้งขยะลงแมนํ้าลําคลอง เปนตน 

2) จากการศึกษาจากพุทธประวัติพบวา พระพุทธเจาน้ันไดมีความใกลชิดกับธรรมชาติตั้งแตเริ่มตนจนถึงวาระ
สุดทาย เม่ือพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุทโธทนะพอของเจาชายสิทธัตถะทรงสรางปราสาท 3 ฤดู เพื่อให
ลูกชายของตนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี แตเจาชายสิทธัตถะทรงหันเหจากชีวิตในพระราชวังที่เปยมไปดวยความสุข  ทรงมุง
แสวงหาสัจธรรมในสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เชน ปา ถ้ํา ภูเขา แมนํ้า ลําธาร เปนตน และไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ภายใตตนโพธ์ิริมฝงแมนํ้าเนรัชญา 

คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา สิ่งแวดลอม , มนุษย 
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Kanchalika phetann, jittraphat Arngthong, Peerapon Jampatem and Puangpaka Sri-in 
 Social Studies Faculty of Humanities and Social Studies Nakhon Pathom Rajabhat University 

E-mail : ploy9064@gmail.com 

Abstract 

Buddhism and the environment have been dependent on each other since the Buddhist time 

by applying the truth of the Lord Buddha in living with the environment. In today's society, the 

environmental problem is of great talk. This is mainly caused by this trend where mankind wants to 

possess nature Industrial development and various technologies. Therefore making human needs are 

unlimited. Man as a rational animal. Know how to use wisdom in decision-making. Human beings have to 

be careful of their actions by relying on the truth of the Lord Buddha to instill the consciousness of the 

people in society to have a good conscience for the environment. That is “When suffering arises so the 

problem is human.”  Make human beings aware and discern the problem of loss and environmental 

degradation. Human beings therefore see the importance of the environment and trying to find a way to 

conserve the environment. However, It is time for humans to rethink their view of nature and life to stop 

the destruction of nature before it's too late. 
Objective results 

1) The analysis results showed that various problems Of the environment most of them

are caused by human beings. Be it deforestation Invading forest farming, sawing, floating Throwing garbage 

into rivers and canals. 
2) From the study of the Buddha's history, it was found that the Buddha was very close to

nature from the very beginning to the end. When the lord Buddha was still a royal child Lord 

Sutthothana, Prince Siddhartha's father, built a castle for 3 seasons to give their son a good life. But Prince 

Siddhartha turned away from the blessed life in the palace. He seeks the truth in the natural environment 
such as forests, caves, mountains, rivers and streams and enlightened the Sammasamphiya under the 

Bodhi tree on the bank of the Nerachaya River. 

Keyword: Buddhism Environment human 

Buddhism and the Environment 
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ปจจุบันประเทศไทยประสบกับปญหาสิ่งแวดลอมมากมายหลายดานโดยแตละดานนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ ไมเพียงแคประเทศไทยเทาน้ันแตปญหาสิ่งแวดลอมยังเปนปญหาสําคัญระดับโลกดวย ปญหาตางๆ จากส่ิงแวดลอมไม
วาจะเปนปญหาจากภัยธรรมชาติหรือปญหาจากนํ้ามือมนุษยก็ตาม ลวนเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอทั้งสิ้น ไม
วาจะเปนการตัดไมทําลายปา บุกรุกปาทําไรเลื่อยลอย ทิ้งขยะลงแมนํ้าลําคลอง ปญหามลพิษทางอากาศ ลวนแตเปนสิ่งที่
กอใหเกิดผลเสียตอส่ิงแวดลอมทั้งสิ้น สงผลใหระบบนิเวศนทางธรรมชาติขาดความสมดุล ประชากรสัตวนํ้าลมตาย สัตวปาไรที่
อยูอาศัย มนุษยเสียสุขภาพจากปญหามลพิษทางอากาศ ปญหาน้ีจึงเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในสังคมไมเวน
แมแตพระสงฆและพระพุทธศาสนาก็ตองถือปญหาน้ีเปนสิ่งสําคัญ ในปจจุบันแมกระทั่งตามวัดวาอารามพระสงฆก็มีสวนชวย
ในการปลูกและดูแลตนไม โดยสอนใหชุมชนรูจักใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพราะศาสนามีสวนชวย ในการ
ปลูกจิตสํานึกใหกับคนในสังคมในดานการอยูรวมกันอยางสันติสุข ทั้งน้ีเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคมใหมากที่สุด 

วัตถุประสงคในการเขียนครั้งน้ีไดเลือกจากการศึกษาวิเคราะหจากปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพสังคมใน
ปจจุบันเพ่ือการหาแนวทางใชชีวิตอยางสงบสุขโดยไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอมหรือทําลายธรรมชาติระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
โดยมองจากความเปนจริงที่วาสิ่งแวดลอมเส่ือมถอยและเสียสมดุลเพราะมนุษยเปนผูกระทํา โดยใชหลักธรร มคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีมาตั้งแตครั้งสมัยพุทธกาลอยางหลักธรรมอริยสัจ 4 ประการ มามุงใชในการแกปญหาที่เกิดจากความไม
รูจักพอ ความอยากไดอยากมี ความโลภของมนุษยที่มีอยางไมจํากัดกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มีอยูอยางจํากัด 
เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือใหมนุษยและธรรมชาติสามารถอยูรวมกันได พึ่งพาซ่ึงกันและกัน สิ่งแวดลอมสรางวิถีชีวิต 
และมนุษยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหมนุษยอยูรอดธรรมชาติอยูได หลัดธรรมดังกลาวจึงมีสวนชวย
ใหมนุษยเริ่มรูจักแกไขที่ตัวปญหาและเริ่มมองความเปนจริงของสิ่งแวดลอมในปจจุบันที่กําลังเสื่อมถอยลงมากข้ึนทุกๆวัน โดย
ปราศจากวิธีการรับมือที่เหมาะสม แกเขาถึงตนเหตุของปญหา น่ันคือแนวทางการดับทุกขหรืออริยสัจ 4 น่ันเอง ทุกขเพราะ
ไมไดในสิ่งที่ตองการ หลักธรรมอริยสัจ 4 จึงเปนหลักธรรมสําคัญที่มีสวนชวยทําใหมนุษยและส่ิงแวดลอมสามารถอยูรวมกัน
แบบพึ่งพาอาศัยกันไดอยางสงบสุข จึงแสดงใหเห็นถึงความรวมมือระหวางคนและศาสนา ทําใหสังคมตระหนักรูวาการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม ไมใชหนาที่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในสังคม แตเปนความรับผิดชอบของทุกคนและทุกภาคสวนในสังคม โดย
อาศัยพระพุทธศาสนาเปนสื่อกลางในการอบรมสั่งสอนใหผูคนในสังคมสืบตอไป ดังน้ัน มนุษยทุกคน 

2. ความหมายและการความเปนมาของพระพุทธศาสนา

      “พระพุทธศาสนา” หมายถึง ศาสนาแหงความรูแจง เปนศาสนาที่มีพระรัตนตรัยเปนสรณะอันสูงสุด อันไดแก 
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ โดยพระรัตนตรัยทั้ง ๓ น้ียอมมีคุณเก่ียวพันเปนอันเดียวกัน จะแยกออกจากกันไมได ซ่ึงพระ
พุทธคือพระพุทธเจาทรงตรัสรูธรรมกอนแลวสอนใหพระสงฆรู พระธรรม พระธรรมคือหลักคําสอนของพระพุทธเจา และ
พระสงฆซ่ึงเปนสาวกของพระพุทธเจายอมจําทรงไว ปฏิบัติและส่ังสอนสืบตอพระศาสนา พระรัตนตรัยน้ีเปรียบดวยวัตถุวิเศษ
ที่มีราคาอยางสูง คือ แกว จึงเรียกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ วา รัตนะ คําวา "รัตนะ" แปลวาแกว,สิ่งมีคาสูงยิ่ง,สิ่งประเสริฐ 
ซ่ึงคําวารัตนะในท่ีน้ีจะหมายถึง พระรัตนตรัย ซ่ึงก็คือแกว ๓ ดวง ผูที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแกว ๓ ดวงน้ีวามีคุณ 
ยอมจะเปนที่พึ่งที่ระลึกแกตน (สนุกกูรู, 2556: 3)         

1. บทนํา
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             พุทธศาสนาถือกําเนิดในประเทศอินเดีย 2,500 ป โดยมีศาสดาผูกอตั้งศาสนาช่ือ สิทธัตถะโคตมะ เปนพระโอรส
ของพระเจาสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา โดยเจาชายสิทธัตถะ ทรงประสูติ ณ สวนลุมพินิวัน เม่ือวันศุกร ขึ้น 15 ค่ํา 
เดือน 6 เม่ือเจาชายสิทธัตถะพระชนมายุได ๑๖ พรรษา พระราชบิดาไดโปรดใหสรางปราสาท ๓ ฤดูใหกับเจาชายสิทธัตถะได
เสวยสุขสมบัติ เม่ือพระชนมายุ ๒๙ พรรษา พระองคทรงเบื่อหนายกับการใชชีวิตในพระราชวัง จึงไดหนีออกจากพระราชวัง 
ทําใหเจาชายสิทธัตถะไดเห็นเทวทูตทั้ง 4 อันไดแก เกิด แก เจ็บ ตาย ซ่ึงน้ีเปนสาเหตุหลักที่ทําใหพระองคคิดอยากจะหา
หนทางดับทุกข จึงไดเสด็จออกบรรพชา และไดบําเพ็ญทุกรกิริยา แตก็ไมสามารถหาหานทางที่จะดับทุกขได จึงยกเลิกบําเพ็ญ
ทุกรกิริยา จนเห็นธรรม 4 หมวดหรืออริยสัจ4 แลวพระองคจึงตรัสรูแลวแสดงธรรมเทศนากัณฑแรกคือ “ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร” ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา  ที่พระองคก็ไดแสดงธรรมใหกับสาวกของพระองคและทรงปรินิพพานเม่ือวันขึ้น15ค่ํา
เดือน6รวมพระชนม 80 พรรษา (แกวมณี แกว ทองอํ่า, 2555: 4)      

             พระพุทธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม ปฏิเสธการมีอยูของพระเปนเจาหรือพระผูสราง และเช่ือในศักยภาพของ
มนุษย วาทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจ ไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณได ดวยความเพียรของตน กลาวคือ พระพุทธศาสนา สอน
ใหมนุษยบันดาลชีวิตของตนเอง ดวยผลแหงการกระทําของตน ตามกฎแหงกรรม มิไดมาจากการออนวอนขอจากพระเปนเจา
และส่ิงศักดิ์สิทธ์ินอกกาย คือใหพึ่งตนเอง เพื่อพาตัวเองออกจากกอง ทุกข มีจุดมุงหมายคือการสอนใหมนุษยหลุดพนจาก
ความทุกขทั้งปวงในโลกดวยวิธีการสรางปญญา ในการอยูกับความทุกขอยางรูเทาทันตามความเปนจริง วัตถุประสงคสูงสุดของ
ศาสนาคือการหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนวายตายเกิด เชนเดียวกับที่พระศาสดาทรงหลุดพนไดดวย
กําลังสติปญญาและความเพียรของพระองคเอง ในฐานะท่ีพระองคก็ทรงเปนมนุษย มิใชเทพเจาหรือทูตของพระเจาองคใด  

(สาธุพวงหรีดดิจิทัล, 2563: 4) 

พระพุทธเจา อธิบายลักษณะของธรรมชาติวามีสามัญลักษณะประกอบดวยรูปและนามความเปนไป
เหมือนๆกันในทุกๆส่ิงคือมีการเกิด ตั้งอยู ดํารงสภาพอยูชั่วระยะเวลาหน่ึงแลวก็แปรเปลี่ยนสลายไปตามกาลเวลา เหมือนกับ
มนุษยที่วนเวียนอยูในวัฏจักร เกิด แก เจ็บ ตาย เชนเดียวกับธรรมชาติ ทําใหมนุษยกับธรรมชาติตองอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อ
การดํารงอยู 

ภาพที่ 1 พระโพธิสัตวทรงตรัสรูอริยสัจ 4 
ที่มา: https://thebuddhapictures.blogspot.com 
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3. ส่ิงแวดลอม

     สิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึง สิ่งตางๆท่ีอยูรอบตัวมนุษยไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตซ่ึงจะมีผล
ตอการดํารงชีวิต วิวัฒนาการ ของรางกาย พฤติกรรมและสังคมมนุษยตามหลัก วิชานิเวศวิทยาถือวาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมี
ความสัมพันธกันกับสิ่งแวดลอมถาอยูในสภาพปกติเรียกวาภาวะที่เปนสมดุลธรรมชาติแตถาสิ่งใดในระบบถูกทําใหเสื่อมลงจริง
อ่ืนๆที่มีความสัมพันธเก่ียวกับสิ่งน้ันก็จะเสื่อมลงกลายเปนสภาวะธรรมชาติที่เสียสมดุล 

3.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เปนสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปน
อยางมากนอกจากน้ีสิ่งแวดลอมธรรมชาติเหลาน้ียังเปนอิทธิพลและเก่ียวของซ่ึงกันและกันดวยดังที่  วิชัยเทียนนอย (2542 : 
42)   

3.2 สิ่งแวดลอมทางสังคม เปนสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้นมาภายใตธิพลของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่กลาว
มาแลว เชน ประชากรจัดเปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติหรือสังคมก็ได ที่อยูอาศัย วัฒนธรรม ฯลฯ 
              ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญในโลกปจจุบันซ่ึงเปนผลโดยตรงจากการกระทําของมนุษยอันเน่ืองมาจาก
ความตองการพื้นฐานและความตองการความสะดวกสบายในดานตางๆ กระตุนใหมนุษยพัฒนาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และวิทยาการในการนําทรัพยากรธรรมชาติใชอยางสะดวกสบายและงายยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางดาน
อุตสาหกรรมเพ่ือผลิตสินคาทั้งที่ เปนสินคาประเภททุน (Capital Goods) และสินคาบริโภค (Consumer Goods) ซ่ึง
กระบวนการผลิตน้ีเองที่กอใหเกิดของเสียออกสิ่งแวดลอม เชน ปญหานํ้าเสีย ปญหาอากาศเปนพิษ ปญหาดานเสี ยง และผล
ของการบริโภคก็ทําใหเกิดของเสียกระจายสูส่ิงแวดลอมในรูปของขยะมูลฝอย นํ้าเสีย อากาศเปนพิษ ฯลฯ  (สุพิชชา สระศรี,-: 
5)   
            สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติลวนมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของมนุษย ดังน้ันเราจึงควรตระหนักถึงความสําคัญและมี
สวนรวมในการดูแลรักษาเพ่ือใหธรรมชาติคงอยูคูกับประเทศชาติตอไป       

   ภาพที่ 2 จิตอาสา ปลูกตนไม ปลูกปา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ที่มา: https://news.trueid.net/detail/KXyQ7nNWqV0X 
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4. พระพุทธศาสนาและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม คือ สิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ภูเขา ทะเล ดวงจันทร ฯลฯ และมนุษย

สรางข้ึน เชน ตึกอาคาร โทรศัพท รถยนต ฯลฯ ทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิต เชน ตนไม นก ปลา ฯลฯ และเปนสิ่งไมมีชีวิต เชน กอนหิน 
ดิน ทราย ฯลฯ ทั้งที่เปนรูปธรรม เชน แกวนํ้า เทียน ธูป ฯลฯ และนามธรรม เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ศาสนา กฎหมาย ระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เปนตน 

ประกอบกับพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเกิดจากปญญาท่ีรูแจงเห็นจริงในสรรพสิ่ง กลาวคือ พระพุทธเจา ผูกอตั้ง
พุทธศาสนาไดตรัสรูอริยสัจ 4 อันเปนความจริงอันประเสริฐ ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค การรูหลักความจริงทั้ง 4 น้ี มี
ความหมายครอบคลุมถึงการรูเรื่องโลกและจักรวาลตลอดทั้งกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกิดข้ึนดวยการอาศัยกัน เก่ียวสัมพันธ
กันตลอด ไมมีสิ่งใดท่ีจะอยูไดอยางอิสระหรือเปนใหญเฉพาะตน ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม จึง
กลาวไดวา พระพุทธศาสนามองสรรพส่ิงวาเปนอยูหรือมีอยูดวยการพึ่งพา น่ันคือ ทัศนะของพุทธศาสนาท่ีมองสิ่งแวดลอมเปน
เหตุปจจัย (ประพันธ ศุภษร, 2558: 5) อีกทั้งพระพุทธเจาไดอธิบายลักษณะของธรรมชาติวามีลักษณะประกอบดวยรูปและ
นามที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยูในชั่วระยะเวลาหน่ึง แปรเปลี่ยน และดับสลายไปตามเวลา และมนุษยก็วนเวียนอยูในวัฏสงสาร คือ 
เกิด แก เจ็บ และตายดวยเหมือนกัน 

ดังน้ันจากนิยามและความเปนมาดังกลาวจึงบงบอกไดวา พระพุทธศาสนาเองก็นับวาเปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอม
ดวยเชนกัน ซ่ึงพระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมมีปจจัย เอ้ือตอกันโดยมีมนุษยเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนความ
เปลี่ยนแปลงหรือวงลอวัฏจักรแหงธรรมชาติ ปรากฏใหเห็นผาน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

  4.1 ทัศนะของพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาเนนใหมนุษยอยูกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางพึ่งพา ไมสนับสนุนการเอาชนะธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหรือเอาชนะโลกดวยการทําลาย ทัศนะของพุทธศาสนาท่ีมองสรรพสิ่งมีลักษณะ 2 อยาง คือ มองลักษณะทาง
กายภาพ และมองลักษณะทางจิตภาพ การมองทางดานกายภาพน้ัน เปนการมองลักษณะการเกิดขึ้นตั้งอยูของระบบจักรวาลท่ี
มนุษยควรรูเทาทันและอยูอาศัยเพื่อดํารงชีวิตและเผาพันธุ การมองทางดานจิตภาพ เปนการมองดานใน คือ สภาพจิตใจของ
มนุษยที่จะตองดํารงตนอยางพอเหมาะพอดีกับธรรมชาติภายนอก ไมใหความโลภ โกรธ หลง ครอบงําจนไปทําลายในดาน
กายภาพหรือสิ่งแวดลอม ลักษณะเชนน้ีดําเนินไปอยางสอดคลองประสานกัน โดยมนุษยตองเรียนรูและมองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งดวยความรูที่เทาทัน เพื่อไมใหจิตใจหว่ันไหวไปตามกระแสแหงความเปล่ียนแปลงจนกอใหเกิดทุกข
อันเกิดจากการดิ้นรนเพื่อไมใหตนเสื่อมสลายไป จนเปนเหตุใหเบียดเบียนและทําลายคนอ่ืน (ประพันธ ศุภษร, 2558: 6) 

กลาวไดวาทุกสรรพส่ิงบนโลกลวนตองพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อดํารงอยู หากไมทางตรงก็ทางออม เม่ือมีจุดใดจุด
หน่ึงเปล่ียนแปลงก็มักจะสงผลถึงภาพรวม เชน ขยะหน่ึงชิ้นในแปลงดอกไม ชิ้นตอๆ ไปก็อาจจะตามมา หรือหน่ึงมือเด็ดหัก
ทําลายดอกไมหน่ึงชอ ความสวยงามนาชื่นชมก็จนกลายเปนภูมิทัศนที่ไมนามองเสียอยางน้ัน แสดงใหเห็นถึงความไมเที่ยง ไมมี
สิ่งใดยืนยงตลอดกาล หากแตถาสิ่งใดก็ตามยังคงดํารงอยูเราก็ควรรักษและดูแลทํานุบํารุงจนกวาสิ่งน้ันจะสลายไปตามอายุขัย
ของมันไมดีกวาหรือ นอกจากจะชวยใหลด ละกิเลส โดยเฉพาะความโลภไดแลว ยังสงผลใหจิตภายในสงบเย็นยิ่งขึ้นอีกดวย 

4.2 คําสอนและปริศนาธรรม 
ในพระพุทธศาสนามีการยกเอาความเปนไปของชีวิตและธรรมชาติซ่ึงเปนสวนหน่ึงของสิ่งแวดลอมมาอุปมาอุปไมย

เปนหลักคําสอน โดยจะขอยกตัวอยางเชน เม่ือครั้งองคพระสัมมาสัมพุทธเจายังบําเพ็ญทุกรกิริยา เน่ินนานก็ยังไมตรัสรู 
จนกระทั่งไดยินเสียงพิณ พระพุทธองคไดทรงเปรียบเทียบมัชฌิมาปฏิปทาไววาเปนดั่งเสียงพิณ กลาวคือ พิณที่ตั้งสายไวตึง
เกินไปก็จะไมไพเราะ เชนเดียวกับพิณที่ตั้งสายไวหยอนเกินไป แตพิณท่ีตั้งสายไวพอดียอมใหความไพเราะที่ดีและสมบูรณกวา 
(เกร็ดความรู, 2559: 1) โดยมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง หมายถึง การไมยึดถือสุดทางทั้ง 2 ไดแก อัตตกิลมถานุโยค คือ 
การประกอบตนเองใหลําบากเกินไป กามสุขัลลิกานุโยค คือ การพัวพันในกามในความสบาย (วิกิพีเดีย, 2561: 6) 
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นอกจากน้ียังพุทธศาสนายังมีการนําสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะทางธรรมชาติมาใชเปนเครื่องมือเกลาความคิดในลักษณะ
ที่เรียกวา ปริศนาธรรม ยกตัวอยางเชน ปริศนาธรรม ดอกบัว 4 เหลา เปนตน 

ภาพที่ 3 จงเปนบัวพนนํ้า 
ที่มา: https://steemit.com/thai/@bellapitchy/37jzwq 

5. พระพุทธศาสนาสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

            พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเปนเวลา 2,600 ป  เดิมทีน้ันพระพุทธศาสนาเก่ียวของกับการแสวงหาวิธีกําจัดทุกขของ
มนุษยจึงไมไดเนนโดยตรงเรื่องแนวปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม เพราะปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหายุคใหม ซ่ึงในสมัยพุทธกาลยังไมมี
ปญหาเหลาน้ี 

             จากการศึกษาจากพุทธประวัติพบวา พระพุทธเจาน้ันไดมคีวามใกลชิดกับธรรมชาติตั้งแตเริ่มตนจนถึงวาระสุดทาย 
เม่ือพระพุทธเจายังทรงเปนพระราชกุมาร พระเจาสุทโธทนะพอของเจาชายสิทธัตถะทรงสรางปราสาท 3 ฤดู เพื่ อใหลูกชาย
ของตนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี แตเจาชายสิทธัตถะทรงหันเหจากชีวิตในพระราชวังที่เปยมไปดวยความสุข ทรงมุงแสวงหา  
สัจธรรมในสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เชน ปา ถ้ํา ภูเขา แมนํ้า ลําธาร เปนตน และไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต  
ตนโพธ์ิริมฝงแมนํ้าเนรัชญา จะเห็นไดวา ความสงบของธรรมชาติเปนปจจัยประการหน่ึงที่นําไปสูการตรัสรูของพระองค             

             พระพุทธองคทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ไดทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและ
ภิกษุณี เชน บทบัญญัติที่ทรงหามทิ้งของสกปรกลงในแมนํ้าหรือที่สาธารณะ หามพระภิกษุตัดตนไมทําลายปา หามไมใหภิกษุ
ขับถายหรือปสสาวะลงในนํ้า หรือแมแตบวนนํ้าลาย ซ่ึงนับวาขอหามเหลาน้ีเปนการรักษาสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยูตลอดเวลา   
             พระพุทธเจา อธิบายลักษณะของธรรมชาติวามีสามัญลักษณะประกอบดวยรูปและนามความเปนไปเหมือนๆกันใน
ทุกๆส่ิงคือมีการเกิด ตั้งอยู ดํารงสภาพอยูชั่วระยะเวลาหน่ึงแลวก็แปรเปลี่ยนสลายไปตามกาลเวลา เหมือนกับมนุษยที่วนเวียน
อยูในวัฏจักร เกิด แก เจ็บ ตาย เชนเดียวกับธรรมชาติ ทําใหมนุษยกับธรรมชาติตองอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อการดํารงอยู 
พระพุทธเจาจึงเชื่อวามนุษยมีปญญาและดวยปญญาของมนุษยน้ันมนุษยจะสามารถตระหนักเองได ไมตองมีใครมาชี้แนะหรือ
โนมนาวใจวาอะไรคือสิ่งที่เขาควรเลือกใหกับตนเอง เพราะไมมีมนุษยผูมีปญญาคนใดไมตองการใหตนเองมีสุขภาพรางกายที่
ทรุดโทรม ฉะน้ัน สรรพสิ่งทั้งที่เห็นไดและไมสามารถเห็นไดบนโลกใบน้ีอยูที่มนุษยตองพึงระวังการกระทําของมนุษยเอง เพื่อ
ความสัมพันธที่ดีระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม 
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6. สรุป

          พระพุทธศาสนามีทาทีเปนมิตรตอธรรมชาติ ทุกสิ่งในธรรมชาติมีคาในตัวมันเอง เม่ือมนุษยมีจริยธรรมเชนใดก็จะ
ปฏิบัติตอธรรมชาติเชนน้ัน และมนุษยเองมีกายภาพซ่ึงเปนสวนประกอบของธรรมชาติ มีธาตุดิน นํ้า ลมไฟ เปนตน ใน
กระบวนการธรรมชาติก็ดําเนินการไปตามเหตุผล ถาหากวามนุษยทําลายสสารและพลังงานทางธรรมชาติ หรือทําใหธรรมชาติ
เปนมลพิษเทากับเปนการทําลายมวลมนุษยน้ันเอง เม่ือธรรมชาติรอยหรอและเส่ือมโทรมหรือเปนพิษ ในที่สุดแลวเผาพันธุ
มนุษยก็จะสูญพันธไปไดเชนกัน เพื่อการอยูอยางยั่งยืนตอไปและจะเกิดข้ึนมาใหมในอนาคตจํา เปนตองอนุรักษและทดแทน
ธรรมชาติที่สูญเสียไป        

            ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สําคัญในโลกปจจุบันซ่ึงเปนผลโดยตรงจากการกระทําของมนุษยอันเน่ืองมาจาก
ความตองการพ้ืนฐานและความตองการความสะดวกสบายในดานตางๆ  แตถามนุษยยัง มีความโลภในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอาจจะทําใหมนุษยจะตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีไป ดังน้ัน มนุษยเราตองรูจักรักษาส่ิงแวดลอม
ใหอยูกับเราไปจนชั่วนิรันด ดังท่ีพระพุทธเจาเช่ือม่ันในตัวของมนุษยวา มนุษยเปนผูมีปญญา ไมตองใหใครมาชี้แนะหรือโนม
นาวใจ มนุษยก็สามารถระวังการกระทําของตนเองได เพื่อที่จะไดมีทรัพยากรธรรมชาติอยางสมบูรณสืบตอไป  
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"Buddhist principles and the power concept of "Bowon" (Ban, Temple, School) to promote the 

conservation of the Chedi Bucha Canal" 

First Phattarinee Khamfad, Second Preeyaporn Luengworrawattana, and Third Phanida Magod-in 

Department of Social Studies Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat 

University

Email : Peeyaporn05@gmail.com 

Abstract 

            This article would like to present the principles of Buddhism and the power concept of “Bowon” 

(Ban, Wat, School) to promote the conservation of the Chedi Bucha Canal. By adopting the 4 

Sangkhahavatthaya principles that anchor the minds of others, be cordial, supportive, or support each 

other. There are four things: offering sacrifice or generosity for the benefit of others. Not stingy He is not a 

selfish person. The word is to speak with the sweetest words. Speak with sincerity Do not speak rude and 

offensive. Saying things that are useful, suitable for time, attitude is all kind of relief or behavior that is 

beneficial to others. Samanatta is to be consistent. Or have behaved consistently We will apply this 

Buddha Dharma principle together with the power concept of "Bowon" (Ban, Temple, School) to be an 

important organization in driving and sustainable development by cultivating morality together. Will make 

people in society 

Keywords: Buddhist principles, Sangkhahawatthu, 4 power concepts of "Bowon" 
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แฟชั่นตุมหู ความงามเหนือกาลเวลาในงานประติมากรรมปูนปนสมัยทวารวดี 

สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 
1สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

Supitchra59@yahoo.co.th 

บทคัดยอ 
ความสวย ความงาม เปนสิ่งท่ีทุกคนพึงปรารถนา เปนเสนหที่อยูเหนือกาลเวลามาตั้งแตครั้งอดีตกาล เครื่องประดับเปน

งานศิลปะที่ใชประดับตกแตงรางกายเพื่อความสวยงาม ดังปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมฝงศพแหลงโบราณคดีบานเชียง 
จังหวัดอุดรธานี ยุคหินใหม มาตั้งแตครั้งยุคสมัยกอนประวัติศาสตร แมวาผูคนในสมัยนั้นจะมีหนาตา อยางไรก็ตาม หากทวาขึ้นอยู
กับเครื่องประดับที่นํามาตกแตงเสริมความงามใหปรากฏบนใบหนา เครื่องประดับจึงเปนสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา มีการสรางสรรค
งานใหถูกใจแกเจาของ เพื่อตอบสนองและสะทอนคานิยมของแฟช่ันในสมัยนั้น วางามอยางไร สวนวัสดุที่นํามาใชในการทําก็
สามารถบงบอกถึงชนช้ัน และสถานะที่สามารถหามาได ศิลปะทวารวดี เกิดขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรือราว
ประมาณพันกวาปท่ีผานมานั้น เปนยุคสมัยที่มีการปรากฏใชเครื่องประดับตกแตงรางกาย เพื่อความสวยงาม และบงบอกถึงชนช้ัน
ทางสังคม หลักฐานที่ใชในการศึกษาการใชเคร่ืองประดับ คือ งานประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล และศิลปะโบราณวัตถุ ที่พบอยู
ทั่วไปในสมัยทวารวดี ไดแก เมืองโบราณนครปฐม เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เครื่องประดับนั้นจะ
ประกอบไปดวย ศิราภรณ คือ เครื่องสวมศีรษะ และถนิมพิมพาภรณ คือ เครื่องประดับ  จากการศึกษาพบวา ตุมหู เปน
เครื่องประดับที่นิยมใชในทุกชนช้ันของสังคมทวารวดี เนื่องจากศิราภรณ หรือ เครื่องสวมศีรษะ จะนิยมใชกันในชนช้ันสูงเทานั้น 
และจากการศึกษาพบวาตุมหูที่พบในสมัยทวารวดีนั้นทําขึ้นจากวัสดุและโลหะ ที่มีความหลากหลายรูปแบบ เปนแฟช่ันที่คนทุก
ระดับในสังคมทวารวดีสวมใสกัน มีสไตลการออกแบบโดยชางฝมือเมื่อพันกวาป ท่ีสะทอนใหเห็นคานิยมในความงามของคนในสมัย
นั้น แมจะผานระยะเวลามานานนับพันป แตความงามก็ยังคงอยูเหนือกาลเวลาใหคนในสมัยปจจุบันไดชื่นชมเสนหแหงความงามน้ัน 

คําสําคัญ  แฟช่ัน, ตุมหู, ประติมากรรมปูนปน, ความงามเหนือกาลเวลา สมัยทวารวดี 
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Earrings Fashion, Transcendent Beauty in Stucco Sculptures in Dvaravati Era. 

Supitchar Jindawattanaphum 

Social Studies Program Faculty of Humanities and Social Sciences 

Supitchra59@yahoo.co.th 

Abstract 

Beauty or charm is what all mankind desires. It sounds like transcendent objects since the ancient 

times. Accessories are a sort of artworks embroidering our body for their bodies as shown in the archeologic 

evidences in the graves in Ban Chiang archeologic sites, Udon Thani province, in Neolithic age, since Pre-

historic period. Even the citizens in that era had any facial characteristics, but it relied on the embroideries 

decorating their beauty shown on their faces. Thus, the accessories are something that everyone desires. 

Creating these artworks were applied to response the owners and reflect how their social values of fashions 

in those areas were. Meanwhile, materials used in the accessories could identify the available hierarchy and 

social status. Dvaravati arts originated in 12th -16th (B.E.) centuries or around more than a thousand years. In 

that era, there were appearances of embroideries decorating their bodies to show beauty and represent the 

social classes. Evidences in the study included human stucco sculptures and archeological antique arts 

generally found in Dvaravati era, including Nakhon Pathom ancient town, U-thong ancient town in Suphan 

Buri province, and Khu Bua ancient town in Ratchaburi province. Embroideries include Siraporn (headwears) 

and Thanim Pimpaporn (embroidery accessories). Based on the study, it was found that earrings were 

fascinated in each social classes in Dvaravati era because Siraporn or head wears were popular accessories in 

aristocratic classes only. Moreover, based on the study, earrings in Dvaravati era were made from materials 

and metals in various styles and they were fashions worn in every class in Dvaravati societies. Moreover, they 

were styles designed by more than thousand-year ancient craftsmen. This shows the beauty values in that 

era. Even though time flies more than thousand years, transcendent beauty still exists for all current citizens 

to appreciate it.  

KEYWORDS:  beauty, earrings, stucco sculptures, Timeless Beauty, Dvaravati era 
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1.บทนํา 

ความนยิมเครื่องประดับเพ่ือใชในการตกแตงรางกายเพ่ือความสวยงามของผูหญิง และผูชายนั้น มีมานานตั้งแตครั้งสมัยที่
มนุษยเริ่มตั้งหลักแหลงถิ่นฐาน และมีเวลาในการสรางสรรคงานศิลปะขึ้นเพื่อความงามแหงเรือนราง และสุนทรียะ สรางข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองคานิยมของคนในสมัยนั้น จากหลักฐานทางโบราณคดีทําใหเราทราบวา บนแผนดินไทยมีการคนพบวามีการใช
เครื่องประดับ เริ่มตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร เปนเครื่องประดับที่ทําจากกระดูกสัตว เชน กระดูก (Bone, horn) งาชาง 
(Ivory) เปลือกหอยลูกปด (shell pearl beads) สําริด (Bronze) และโลหะ เชน ยุคหินใหมที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี แหลง
โบราณคดีบานปราสาท  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา พบเครื่องประดับ  เชน  แหวน  กําไล  ตางหู  และกระพรวน  ซึ่งทํา
จากสําริด  หิน  และเปลือกหอย แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี พบเครื่องประดับทํามาจาก
วัสดุชนิดตาง ๆ  เชน ตางหูทําดวยแกว  ตางหูทําดวยหินออน  แหวนสําริด   แหลงโบราณคดีพรหมทินใต จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอายุ
เกาแกประมาณ 2,000 - 3,000 ปมาแลว หรือตรงกับยุคเหล็ก (Iron Age) พบเครื่องประดับที่อยูกับโครงกระดูกของชายวัยผูใหญ 
สวมกําไลงาชางจํานวนไมต่ํากวา 15 วงท่ีแขนซาย แขนขวามีกําไลทําจากเปลือกหอย 1 วง เครื่องประดับที่ทําดวยเปลือกหอย
ทะเล เชน หอยมือเสือ หอยเบี้ย ลูกปด ที่มีทั้งทําดวยกระดูก และหิน เปนตน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2552: 11) โดยเฉพาะ
เครื่องประดับที่ทําดวยเปลือกหอยทะเลน้ัน สะทอนใหเห็นความสัมพันธติดตอกับบรรดาชุมชนที่อยูทางชายทะเล ซึ่งในท่ีนี้ตอมา
จากทางลุมน้ําเจาพระยาของภาคกลางมากกวา เพราะสิ่งของเหลานี้มีพบตามชุมชนในเขตลุมน้ําลพบุรี-ปาสัก และเลยไปจนถึงเขต
ชายทะเลที่โคกพนมดีในเขตอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2559) สันนิษฐานวากําไลนาจะเปนเครื่องประดับที่
คนโบราณใชมากที่สุด หรือกลาวไดวาเปนเครื่องประดับสามัญ ที่พบเปนจํานวนมากท้ังในหลุมฝงศพและในช้ันดินที่เกี่ยวของกับ
การอยูอาศัย แตคงมีการกําหนดหรือรับรูกันวากําไลชนิดใดใชสําหรับสวมในโอกาสท่ัวไป และกําไลชนิดใดใชสําหรับสวมในพิธี
กรรมการฝงศพเทาน้ัน เนื่องจากกําไลบางวงมีขนาดเล็กและเบา อาจใชในโอกาสท่ัวไปและในพิธีกรรม สําหรับกําไลบางวงใหญและ
หนัก อาจใชในพิธีกรรมเก่ียวกับการฝงศพเทาน้ัน (ธนิก เลิศชาญฤทธ, 2552: 15) ตอมาเมื่อมนุษยมีความสามารถทางดานโลหะ
กรรม ก็มีการนําโลหะหรือสําริดมาใชทําเครื่องประดับ เชน ตุมหู ตุมหูไดกลายมาเปนเครื่องประดับที่นิยมใสในทุกชนช้ันของสังคม
สมัยโบราณ  

“ทวารวดี” เปนอาณาจักรโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร ในชวงราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ที่อยูระหวางศรีเกษตร 
(ประเทศพมา) และอิศานปุระ (ประเทศกัมพูชา) (สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, 2543: 64) มีศูนยกลางอยูบริเวณ 

ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ที่มีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ และฮินดู ไดรับอิทธิพลทางดานศิลปวัฒนธรรมและการแตงกายจาก
อินเดียผสมผสานกับอารยธรรมพื้นเมืองของตน จนมีความเจริญกาวหนา (โอม รัชเวทย, 2543: 4) ลักษณะของการแตงกาย 
ไดบงบอกถึงฐานะของผูคน เชน พระเจาแผนดินนุงผายกดอกได ขุนนางธรรมดาใชไดแตผายกดอกสองชาย สวนราษฎรสามัญจะใช
ผายกดอกไดแตผูหญิงเทานั้น (คณะอนุกรรมการแตงกายไทย, 2543: 64) อยางไรก็ตาม มีหลักฐานแสดงใหเห็นถึงการแตงกายของ
คนในสมัยทวารวดี ปรากฎอยูบนงานประติมากรรมตาง ๆ เชน ที่เจดียจุลประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบภาพสลัก
ลายเสนบนแผนหินเปนรูปเจานายช้ันสูงไมสวมเสื้อ นุงโจงกระเบน รอบตัวมีหมอน้ํา หอยสังข เงินตราและดาว (โอม รัชเวทย , 
2543: 4) เครื่องประดับท่ีนํามาตกแตงเพื่อความสวยงามในสมัยทวารวดี เปนเสนหที่นาคนหา ที่แมผานกาลเวลามานับพันป 
รูปแบบของตุมหูยังนิยมปรากฎในงานศิลปะสมัยทวารวดี ในช้ินงานประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล และศิลปะวัตถุที่คนพบในเมือง
โบราณสมัยทวารวดี ไดแก เมืองโบราณนครปฐม เมืองโบราณอูทอง เมืองโบราณคูบัว และเมืองโบราณจันเสน ตลอดจนเมือง
โบราณสมัยทวารวดีที่อ่ืน ๆ บนแผนดินไทย ซึ่งแมจะอยูตางจุด ตางเมือง ตุมหูที่คนในสมัยทวารวดีนิยมใสนั้นก็มีรูปแบบท่ีคลายกัน 
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และงานที่สรางสรรคขึ้นน้ันไมเพียงแตมีความงดงามตามสมัย หากแตแมผานระยะเวลามาจนถึงปจจุบัน ความงามของช้ินงาน
เหลานั้นยังคงมีเสนห และเปนอัตลักษณที่โดดเดน งดงาม ทรงคุณคา เหนือกาลเวลาที่ไมตกยุคสมัย จวบจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

ภาพท่ี 1 โครงกระดูกผูหญิงประดบัดวยลูกปดราว 120,000 เม็ด พบที่บานโคกพนมดี อ.พนัสนิคม จ. ชลบุร ี
ที่มา : http://gannonvarietygroup.blogspot.com/ 

2. วิวัฒนาการของตุมหูยุคสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีการคนพบการใช เครื่องประดับเปนครั้ งแรก  ที่แหลงโบราณคดี โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี   
มีอายุราว 5,000 – 4,500 ป หลักฐานสําคัญของชุมชนโบราณโคกพนมดี คือ เจาแมโคกพนมดี เปนกระดูกของผูหญิงอายุราว 30-

34 ป ท่ีถูกฝงพรอมกับเครื่องแตงกายและเครื่องประดับที่ทําจากเปลือกหอยนับแสนเม็ด มีเครื่องปนดินเผาวางเคียงคูปริมาณมาก
โรยดวยดินเทศมากกวาโครงกระดูก อื่น ๆ (อําพัน กิจงาม, 2556) เครื่องประดับที่พบที่โคกพนมดี เปนวัสดุที่ทํามาจากหินแข็ง
ประเภทหินตะกอน หอยทะเล ประเภทตาง ๆ เปนลูกปดที่มีรูปแบบเหมือนแผนดิสกขนาดเล็ก รูปตัว H รูปตัว I การคนพบที่
สําคัญเปนอยางยิ่งในแหลงโบราณคดีโคกพนมดี คือ การขุดคนพบโครงกระดูกหมายเลข 15 เพศหญิง อายุเมื่อตายประมาณ 35 ป 
โครงกระดูกประดับไปดวยเครื่องประดับมากมายกวาโครงกระดูกอื่น ๆ เปนพิเศษ  เชน สรอยลูกปดเปลือกหอยรูปตัว I เกือบพัน
เม็ด เครื่องประดับลูกปดเปลือกหอยแบบแวนกวา 120,000 เม็ด แผนวงกลมมีเดือยที่อาจจะ เปนตุมหู กําไลขอมือ และ
เครื่องประดับศีรษะ (สัณหไชญ เอ้ือศิลป. ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563) ลูกปดหอยที่ทํามาจากหอยท้ังตัวประเภท
หอยชักตีน ลูกปดหอยทรงดีสก คลายกับท่ีโคกพนมดี  ไดแก ที่แหลงโบราณคดีจังหวัดลพบุรี และนครสวรรค บริเวณดังกลาวเม่ือ
พันกวาปมีหอยทะเลและหินทองถิ่น รวมทั้งดินเผาขัดมันเปนวัสดุในการทําเครื่องประดับ ดังนั้นในยุคแรก ๆ นี้ผูคนนิยมจึงนิยมนํา
หอยทะเลสีขาวมาประดิษฐเปนเครื่องประดับทั้งกําไลและตางหูเปนจํานวนมาก (วรณัย พงศาชลากร. 2552: 41) 
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ภาพท่ี 2 โครงกระดูกผูชายใสหวงคอสําริดและเครื่องประดับอายรุาว 1,800 ป จากเนินอุโลก 

ที่มา : https://www.amulet1.com/view.php 

ดวยเหตุนี้จึงสามารถพบหลักฐานจําพวกเคร่ืองประดับไดตามแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
กระจายตัวอยูตามแนวฝงทะเลโบราณและลุมน้ํา เชน ลุมน้ําลพบุรี-ปาสัก จังหวัดลพบุรี นครสวรรค สระบุรี ปราจีนบุรี ลุมน้ํา
จระเขสามพัน ทาวา เจาพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี อางทอง สิงหบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ลุมแมกลอง  จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
เพชรบุรี ลุมแมน้ํารําพัน จังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร ตาก ลุมน้ํามูล – ชี จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ ฯ ลุมน้ําสงคราม – 

โขง อุดรธานี สกลนคร ฯลฯ ลุมบางปะกง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชายฝงทะเลอาวไทย สุราษฎรธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ฯ ชายฝง
ทะเลอันดามัน กระบ่ี พังงา ระนอง  

สําหรับเครื่องประดับประเภทตางหูนั้น เปนเครื่องประดับที่นิยมทําภายหลังจากมีการทํากําไลความเปนมาของตุมหู หรือ
ตางหูที่พบในประเทศไทยนั้น สามารถแบงออกไดเปน 5 ระยะ โดยแบงตามระดับเทคโนโลยีพื้นฐานและวัฒนธรรมในการผลิต  
ซึ่ง วรณัย พงศาชลากร ไดสรุปไว ดังนี้ 

ระยะที่ 1 เปนชวงเวลาเกาแกที่สุด ที่เรียกวา หมูบานเล็ก (5,000 – 3,500 ป) ในยุคสมัยนี้ ตุมหู หรือตางหูสวนใหญจะ
ผลิตจากวัสดุทางธรรมชาติ เชน กระดูก ฟนและเขาสัตว ไม ดินเผาและหอยทะเลขนาดเล็กใหญ ทําข้ึนใชเฉพาะสวนบุคคล ยังไมมี
การผลิตเปนจํานวนมาก 

ระยะท่ี 2 เปนชวงเวลาภาชนะดินเผา หรือของชุมชนหมูบานใหญ (3,500 – 2,500 ป) ตุมหูโบราณจะใชวัสดุประเภท 

ดินเผา กระดูกและเขาสัตว เปลือกหอยทะเล ไม  และหินแข็งที่หาไดตามทองถ่ิน เชน หินออน หินสบู ฯลฯ มาทําเปนรูปตาง ๆ 
แบบงาย ๆ ดินเผานิยมทําเปนรูปถวย ลูกดิ่ง หินแข็งทรงกระบอก  เอาไวยัดรูเจาะท่ีติ่งหู เริ่มมีการผลิตเพื่อใชมากขึ้นตามชุมชน 

ตาง ๆ โดยจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน สันนิษฐานวามีการติดตอกับจีน และไดรับวัฒนธรรมมาจากจีน 
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ภาพท่ี 3 โครงกระดูกมนุษยยคุสําริด คาดวานาจะเปนผูนําชุมชน แหลงโบราณคดีบานโนนวัด 

ที่มา : https://www.wikiwand.com/th 

ระยะท่ี 3 เปนชวงเวลาแบบผสมผสาน ยุคภาชนะดินเผา กับกึ่งยุคโลหะ (3,000 – 2,000 ป) ตุมหู โบราณท่ีทําขึ้นทํา
ดวยวัตถุเชนเดียวกับชวงเวลาภาชนะดินเผาวัสดุที่ใช เชน หินเข้ียวหนุมานที่มีสีขุนขาว จัสเปอรแดงทึบ ฟูลออไรค และวัสดุ
ธรรมชาติที่ไดรับความนิยมในการผลิตเครื่องประดับในชวงเวลาน้ีคือหอยมือเสือยักษ และหอยทะเลนานาชนิด  

ระยะท่ี 4 เปนชวงเวลาสังคมเมืองเร่ิมแรก ยุคเครื่องมือเหล็ก (2,500 –1,500 ป) ตุมหูโบราณท่ีพบจํานวนมากนิยมทํา
จากหินกึ่งรัตนชาติ  มีการนําวัตถุดิบและเคร่ืองระดับสําเร็จรูปเขามาจากอินเดีย รวมทั้งการนําเขาตางหูรูปสัตวที่เรียกวา  ลิงลิง
โอ มาจากเวียดนามตอนบน และวัตถุดิบจากจีนโบราณ ทําจากหินหยก หรือ เนฟไฟรต (Nephrite) ซึ่งเปนหินกึ่งรัตนชาติ ตางหูนี้
เรียกกันวา “ลิง-ลิง-โอ” (Ling-Ling-O) ซึ่งพบท่ีแหลงโบราณคดีอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แหลงโบราณคดีทาชนะ จังหวัดสุราษฎร
ธานี  และท่ีเขาสามแกว จังหวัดชุมพร รวมท้ังในเขตชายฝงและหมูเกาะในบริเวณทะเลจีนใตหรือแปซิฟก เครื่องประดับในชวงนี้
นิยมตุมหูแกว ที่นิยมคือตัวเลข ๑ ไทย และในรูปแบบการมวนบิดแกว เปนตุมหูขนาดใหญ เรียกวา เขาควาย หรือ “คาราบาว”  

ระยะที่ 5 เปนชวงเวลาสุดทาย ภายหลังจากพุทธศตวรรษที่ 10 เปนชวงเร่ิมตนวัฒนธรรมทวารวดี เครื่องประดับหินกึ่ง
รัตนชาติจากเอเซียใตเสื่อมความนิยมลง แตแกวท่ีผลิตในภูมิภาคยังคงความนิยมมาจนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 20 ในสมัยทวารวดีนี้มี
การนําตะกั่วมาใชเปนวัสดุทําตุมหู มีแมพิมพในการหลอตุมหู อยางไรก็ดีเครื่องประดับในยุคหลังมีความแปลกใหมและมีจํานวนมาก
ขึ้นตามปจจัยและเง่ือนไขการขยายตัวทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีรบัมาจากอินเดีย ตางหู – ตุมหู ก็เปลี่ยนแปลงไป มีหลากหลายขึ้น
ตามแฟช่ันของแตละทองถิ่น มีหลักฐานใหเห็นจากรูปปูนปนในสมัยทวารวดี ที่พบในท่ัวเขตภาคกลางของประเทศไทย 

ภาพท่ี 4 แมพิมพตุมหู สมัยทวารวดี 
         ที่มา : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/
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3. แฟชั่นตุมหู ความงามเหนือกาลเวลาในงานประติมากรรมปูนปนสมัยทวารวดี

ทวารวดี เปนช่ือของนครรัฐแหงแรกบนแผนดินสยามตั้งแตยุคสมัยกอนประวัติศาสตร มีลักษณะเปนเมืองทาการคา
ชายฝงทะเลและเจริญขึ้นโดยอิทธิพลทางอารยธรรมจากอินเดีย มีนครไชยศรีหรือนครปฐมเปนศูนยกลางความเจริญ ซึ่งระยะเวลา
ที่รุงเรืองท่ีสุดอยูในพุทธศตวรรษที่ 13-14 จากความเจริญรุงเรืองดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ในสวน
เทคโนโลยีโลหะ สะทอนใหเห็นจากเครื่องประดับตกแตง ที่ใชประดับรางกายของทุกชนช้ัน โดยเฉพาะ ตุมหู ซึ่งเปนเครื่องประดับที่
เปนท่ีนิยมของประชากรชาวทวารวดี ดังจะเห็นไดจากประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล ท่ีปรากฎตุมหูหลากหลายรูปแบบ เปนแฟช่ัน
ยุคสมัยนั้นไดเลยทีเดียว แฟช่ันตุมหูนั้นตงมีการสืบตอรูปแบบความนิยมของชุมชนมาต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย หรือ
ยุคเหล็ก ในสมัยทวารวดีนั้นแฟช่ันเครื่องประดับไดรับอิทธิพลมาจากชาวอินเดีย อยางไรก็ตามพบวาชาวอินเดียไดนําเครื่องประดับ 

เขามาใชในดินแดนที่พวกตนเขามาตั้งถิ่นฐานอยู ตั้งแตชวงสมัยอินโด-โรมัน พุทธศตวรรษท่ี 5-9 และสืบตอมาจนถึงสมัยคุปตะ 
พุทธศตวรรษท่ี 9-11 และบางแบบไดมีการผลิตเลียนแบบ และดัดแปลงโดยชาวพื้นเมือง ดังนั้นรูปแบบของตุมหูทวารวดี จึงไดรับ
รูปแบบมาจากอินเดียแตแรกเริ่ม และดัดแปลงแตงเติมรูปแบบตามความนิยม และความสวยงามตามคานิยม หรือแฟช่ันในสมัยนั้น 
ชาวทวารวดีทั้งชายและหญิงนิยมสวมตุมหูเปนเครื่องประดับที่มีลักษณะแตกตางกัน คือ ผูชายมักสวมตางหูรูปดอกบัวคว่ําลงหรือ
ตางหูรูปแผนกลมใหญ สวนผูหญิงสวมตางหูมีลักษณะเปนหวงกลม แผนกลมหรือหวงโลหะขนาดใหญ นอกจากน้ียังสวมสรอย
ลูกปด และเครื่องประดับอื่น ๆ ตามฐานะ ซึ่งวัสดุที่นํามาใชเปนเครื่องประดับไดแก ทองคํา สําริด แกว ดินเผา เปนตน 

จากการศึกษาประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล และศิลปะวัตถุที่พบตามศาสนสถานสมัยทวารวดี ไดแก เมืองโบราณ
นครปฐม เมืองโบราณอูทอง เมืองโบราณคูบัว และเมืองโบราณจันเสน พบวาการใชเครื่องประดับประเภทตุมหูนั้น สามารถเปน
เครื่องแสดงถึงชนช้ันในสังคมไดเปนอยางดี รูปแบบของตุมหูมีหลายรูปแบบแตกตางกันออกไป มีการออกแบบใหสวยงาม และใช
วัสดุที่มีมูลคาตามกําลังฐานะของตน ดังน้ันวัสดุที่ใชสามารถบงบอกถึงชนช้ันและฐานะของคนในสังคมได เชน ชนช้ันสูงนิยมใชวัสดุ

ที่เปนทองคํา ในขณะท่ีบุคคลทั่วไปนิยมใชตุมหูที่ทําจากสําริด และตะกั่ว จากการศึกษาพบวารูปแบบของตุมหูมีรูปทรงตาง ๆ ดังนี้ 

ภาพท่ี 5 ตุมหูรูปหวงกลม 

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ 
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1. รูปหวงกลม เปนตุมหูที่นิยมใชในทุกระดับชนช้ันในสังคมทวารวดี มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ วัสดุ
ที่ใชทําสวนใหญเปนดินเผา และตะกั่ว 

ภาพท่ี 6 ตุมหูรูปหวงกลม สมัยทวารวด ีโบราณสถานหมายเลข 10 คูบัว 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

2. รูปวงรีเจาะชองวางภายในช้ินงาน ตุมหูทรงวงรีเจาะรูเยื้องศูนยดานบน ทําใหเมื่อสวมใสบริเวณติ่งหูดานลางของ
ตางหูจะเปนชองเปดที่มีเน้ือโลหะถวงมากกวา จะหอยลงทําใหไมหลุดออกไดงาย ตุมหุแบบน้ีใชถวงใหติ่งหูยาวเกินธรรมชาติ  
ยาวกวาสรีระปกติ สันนิษฐานวาในสมัยทวารวดี มีความเช่ือและคานิยมในดานความงามท้ังของเพศหญิงและชาย วาต่ิงหูที่ใหญ
และยาว เปนความงามในยุคทวารวดี ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย ที่ปรากฎในประติมากรรมอินเดียที่ ภารหุต มถุรา 
อมราวดี คุปตะและหลังคุปตะ (ภูวนาท รัตนรังสิกุล. 2555: 94-95) พบในประติมากรรมเจาหญิงคูบัว และนักดนตรีหญิงคูบัว 

3. แบบแถบมวน มีรูตรงกลางช้ินงาน ทรงโดนัท รูปแบบน้ีถูกเรียกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติวา “ลานหู” เนื่องจาก
มีลักษณะเปนแผนตะก่ัว ขดมวนเปนหวงกลมคลายลานนาฬิกา (สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ . 2548: 216) พบที่เมืองโบราณ
นครปฐม แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรืบุรี และแหลงโบราณคดีพรหมทินใต จังหวัดลพบุรี อยางไรก็ดีที่พบที่นครปฐม 
เปนขดมวนแนนไมมีชองวางกลางช้ินงาน 

ภาพท่ี 7 ประตมิากรรมรูปบคุคลสวมตุมห ูแบบแถบมวน 
 ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติองคพระปฐมเจดีย 
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4. แบบรูปทรงกรวย

ภาพท่ี 8 ประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว สวมตุมหสูมัยทวารวดีแบบรูปทรงกรวย พบท่ีคูบัว 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

5. แบบแถบมวนตัน ไมมีรูตรงกลาง รูปทรงกระบอก ทําจากตะกั่ว นิยมใชในบุคคลเพศชาย

ภาพท่ี 9 แบบแถบมวนตัน ไมมีรตูรงกลาง รูปทรงกระบอก 
ที่มา : เมืองโบราณอูตะเภา จังหวัดชัยนาท 
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6. แบบกอนกลมแบน

ภาพท่ี 10 ประติมากรรมรูปบุคคลชายสวมตุมหู แบบกอนกลมแบน 

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติองคพระปฐมเจดีย 

ภาพท่ี 11 ประติมากรรมรูปบุคคลหญิงสวมตุมหู แบบกอนกลมแบน 
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี และพิพิธภณัฑสถานแหงชาติองคพระปฐมเจดีย 
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7. ไมมีรูปทรงท่ีชัดเจน ในหน่ึงช้ิน มีทั้งแบบท่ีเปนรูปทรงกลม และโคงเปนลวดลาย

ภาพท่ี 12 ภาพวาดลายเสนจากประติมากรรมปูนปน ตุมหูทวารวดีแบบตาง ๆ ไมมีรูปทรงท่ีชัดเจน 

ภาพท่ี 13 ตุมหูทวารวดีแบบตาง ๆ ทําจากตะกั่ว สาํริดเปยกทอง และแกวฟา  
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4. บทสรุป
สรุปผลการศึกษาสามารถสันนิษฐานไดวา เครื่องประดับหู (Ear Ornament) แฟช่ันตางหูในสมัยทวารวดี สวนใหญทํา 

จากวัสดุตะก่ัว ที่นิยมใชในหมูคนทั่วไป สวนในหมูคนช้ันสูง นิยมใชวัสดุที่มีคา คือ ทองคํา และสําริด อยางไรก็ดี ตุมหูที่พบวาทํา
จากตะกั่วเปนวัสดุที่มีมูลคาต่ําที่ใชกันอยางแพรหลาย โดยนิยมทําในรูปแบบเรียบงาย ในลักษณะรูปหวงกลม รูปวงรีเจาะชองวาง
ภายในช้ินงาน และแบบแถบมวน มีรูตรงกลางช้ินงาน ทรงโดนัท สวนตุมหูของชนช้ันสูงที่ทําจากวัสดุทองคํา และสําริดเปยกทอง 
รูปแบบจะประณีตออนชอยงดงามขึ้น เชนรูปทรงกรวย รูปทรงกลมแตงลวดลายใหออนชอยสวยงาม แตทั้งหมดก็นิยมทําใน
รูปแบบทรงกลมที่มีน้ําหนัก เพื่อเปนการถวงติ่งหูใหยานลงมา เพราะมีความเช่ือวาหูยานเปนลักษณะของผูมีบุญ สวนในการทําตุมหู
จะหลอดวยแมพิมพแบบประกบซึ่งพบท่ีอูทอง และจันเสน การมีแมพิมพจึงมีการทําซ้ําขึ้นทั้งเพื่อใชสวนตัว ในครอบครัว และผลิต
เพื่อเปนสินคา ดังน้ันตุมหูจึงเปนงานศิลปะในสมัยทวารวดี ที่มีประโยชนทั้งในดานการประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม และเพ่ือใช
แลกเปลี่ยน คาขาย อีกท้ังวัสดุในการใชทําก็สามารถบอกไดถึงฐานะทางสังคมในสมัยนั้นคนโบราณสมัยทวารวดีในยุค 1,000 กวาป
ที่ผานมา มักนิยมใสตุมหูกันมาก เปนแฟช่ันท่ีนิยมทั้งหญิงและชาย และสามารถสังเกตุไดวาในสมัยนั้น จะนิยม “ระเบิดหู” กันแทบ
ทุกคน และนาจะระเบิดหูกันมาตั้งแตเด็ก ๆ คําวาระเบิดหู เปนศัพทในปจจุบัน ก็คือการเจาะหู และขยายหูใหเปนชองวางใหญ
ขึ้น โดยการยัดวัตถุตาง ๆ คือตุมหูเขาไปในรู พอรูเจาะที่ติ่งหูเริ่มหลวม ก็เปลี่ยนเอาขนาดใหญขึ้นยัดเขาไป แตหากไมยัดตางหูไวซัก
พัก เนื้อที่ปลายติ่งหูก็จะเริ่มบีบเล็กลงกลับมา ก็ตองใสตางหูประดับไวตลอดเวลา หรือใสหนัก ๆ ใหญ ๆ จนหูยาน  แฟช่ันหูยาน 
นิยมกันมากในสมัยโบราณ ใครไมระเบิดหู หูไมยาน ก็ไมสวยไมงามตามความนิยม เหมือนมีอยูชวงหนึ่งในคร้ังสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทรตอนตนก็มีคานิยม “ฟนดํา” 

อยางไรก็ดี เคร่ืองประดับ ตุมหู ที่กลาวมาขางตนคงเปนสิ่งของสวนตัว หรือสมบัติสวนตัวที่มีความหมายและมีคุณคา
สําหรับผูครอบครองในสมัยนั้น และเปน “สมบัติ”ที่ใครก็อยากมี อาจกลาวไดวาบางคนหรือบางกลุม ซึ่งอาจจะเปนหัวหนาชุมชน 
ผูนํา หรือคนที่มั่งคั่ง นิยมใชเครื่องประดับในการแสดงอัตลักษณและสถานภาพของตัวเอง หรือเปนไปไดวาเครื่องประดับนั้นชวย
เสริมสรางความเปนตัวตน บารมี และอํานาจของผูครอบครองใหโดดเดนข้ึน ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจวาผูคนในสมัยโบราณจํานวน
มากตางไขวควาหาเครื่องประดับมาครอบครองและสวมใส ดังน้ันแฟช่ันตุมหู จึงเปนแฟช่ันที่ไมเคยตกยุคสมัย หูยาน ฟนดํา ผาน
กาลเวลาก็ผานไป แตคานิยมในการประดับดวยตุมหู ก็ยังคงเสนหไว เหนือกาลเวลาแมผานระยะเวลามานานนับพันปแลวก็ตาม  
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ศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของชาติพันธุลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม 
ณรงควรรษ  บุญมา1* 

1สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ Eamil: nb@npru.ac.th

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบอเกิดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง และ 2) ศึกษาวิเคราะหภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม   โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative 

Research) เก็บรวบรวมขอมูลท้ังการวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis)  การสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth interview) 

การสนทนากลุม (Focus Group) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ในพ้ืนท่ี 5 ตําบล ไดแก 1) เทศบาล
ตําบลโพรงมะเด่ือ 2) ตําบลวังน้ําเขียว 3) ตําบลหวยมวง 4) ตําบลหวยดวน และ 5) ตําบลลําเหย  ผลการศึกษาพบวา 1) บอเกิด
ภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังนั้น มาจากวิถีชีวิตแหงการดํารงชีพท่ีเกิดข้ึนจากการใชสติปญญาในการแกปญหาท่ีกําลัง
เผชิญอยูในขณะนั้นแบบซํ้าๆ ขณะเดียวกันก็คิดคนเคร่ืองมือบางอยางโดยใชวัตถุดิบท่ีมีอยูแลวเปนทุนสราง ส่ิง ท่ีจะอํานวยความ
สะดวกในการทํามาหาเล้ียงชีพอยางสมสมัย ตลอดถึงการทักทอเคร่ืองนุงหมเพ่ือใชเอง ท้ังนี้ การแกปญหานั้นเปนไปตามสภาพของ
ชุมชนทองถ่ินอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และไดลอกเลียนแบบกันเร่ือยมาอยางไรการสงวนสิทธ์ิ ไดกลายเปน
องคความรูท่ีสงผานและถายทอดสืบกันเร่ือยมารุนตอรุนจนถึงปจจุบัน และ 2) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของกลุมชาติพันธุลาว
คร่ังในจังหวัดนครปฐม พบวา เคร่ืองนุงหมผาทอมือของชาติพันธุลาวคร่ังโดดเดนท่ีสุด ไมวาจะเปนสีและลวดลายดูสะดุดตาและ
สรางความประทับใจใหแกผูพบเห็นอยางจับใจ เคร่ืองนุงหมไดบอกความเปนชาติพันธุลาวคร่ังอยางเดนชัด สราง อัตลักษณใหกับ
ชาติพันธุลาวคร่ังใหแตกตางไปจากชาติพันธุอ่ืนๆ โดยปริยาย ขณะเดียวกันเคร่ืองนุงหมดังกลาวนั้น ยังสามารถสรางสรรคเปน
ศิลปกรรมท้ังแบบด้ังเดิมและรวมสมัยเปนผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคไดอยางงดงามและลงตัวอีกดวย 

คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดน  ชาติพันธุลาวคร่ัง  จังหวัดนครปฐม 
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An analysis Study of the outstanding local wisdom  
of the Lao Khrang ethnic group in Nakhon Pathom Province.  

Narongwas Boonma1* 

1
 Humanities and Social Sciences, office of arts and culture 

*corresponding author: email nb@npru.ac.th

Abstract 

The objectives of this  article  are to 1) study the local wisdom source of Lao Khrang ethnic group 

and 2) analyze the outstanding local wisdom of Lao Khrang ethnic group in Nakhon Pathom Province. Using 

qualitative research, data was collected including documentary analysis, In-depth interview, focus group and 
participant observation.  The study was carried out in 5 sub-districts: 1) Phrong Maduea Municipality  2) Wang 

Nam Khiao  3) Huai Muang   4) Huai Duan and 5) Lam Hai.  The results of the study showed that 1) the source 

of local wisdom of the Lao Khrang ethnic group, It comes from a way of life that arises from the repeated use 

of intelligence to solve the problems facing the moment. At the same time, it invented some tools using 
existing raw materials to fund something that would facilitate modern living, as well as weaving clothing for 

personal use. The solution is based on the condition of the local community with balance between humans 

and the environment and have been imitating each other without any rights reserved, it has become a body 

of knowledge that has been passed on and passed on through generations to the present; and 2) outstanding 

local wisdom of the Lao Khrang ethnic group in Nakhon Pathom province. Whether the colors and patterns 
are eye-catching and make a captivating impression on the viewers. The clothes clearly convey the Lao 

Khrang ethnicity. Create identity for the Lao Khrang ethnicity to be different from other ethnicities by default. 

It can also create both traditional and contemporary works of art as well as creative products that are 

beautiful and perfect. 

Keywords:  the outstanding local wisdom, Lao Khrang ethnic group, Nakhon Pathom Province. 

1. บทนํา

ศิลปวัฒนธรรมคือชาติ ศิลปวัฒนธรรมไทยไดบอกความเปนชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นก็เกิดมาจากภูมิปญญา
ของคนไทยอันเปนองคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยท่ีเกิดจากการส่ังสมประสบการณและผานกระบวนการเรียนรู 
แกปญหา พัฒนา และถายทอดสืบเนื่องกันมา ลักษณะของภูมิปญญาไทยจะมีความเดนชัดในเร่ืองของการยอมรับนับถือ และให
ความสําคัญแกคน สังคม และธรรมชาติเปนสําคัญ แมวากาลเวลาจะผานไป ความรูสมัยใหม จะหล่ังไหลเขามามากมายเพียงใดก็
ตาม แตภูมิปญญาไทย ก็สามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับยุคสมัยได  ดวยอาศัยภูมิปญญาไทยทําใหไทยคงความเปนไทยอยาง
เปนปกแผนมั่นคง ทําใหคนไทยดํารงชีวิตดวยความสุขรมเย็นอยูไดจนถึงทุกวันนี้ ดวยวาภูมิปญญาไทยนั้นไดชวยสรางชาติใหเปน
ปกแผนมั่นคง สรางความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีเกียรติภูมิแกคนไทย สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยาง
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ย่ังยืน ชวยเปล่ียนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยใหเหมาะสมไดตามยุค และสามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนา
ใชกับชีวิตไดอยางเหมาะสม (เสรี พงศพิศ, 2536)  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 พระองคทรงใชภูมิ
ปญญาสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติ และเหลาพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ  ทรงใชพระปรีชาสามารถแกไขวิกฤตการณ
ทางการเมืองภายในประเทศจนรอดพนภัยพิบัติหลายคร้ัง พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถหลายดาน แมแตดานการเกษตร 
พระองคไดพระราชทานทฤษฎีใหมใหแกพสกนิกรท้ังดานการเกษตรแบบสมดุลและย่ังยืนฟนฟูสภาพแวดลอมนําความสงบรมเย็น
ของประชาชนใหกลับคืนมา ดวยหลักการท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา “ศาสตรพระราชา” ซ่ึงมีหัวใจหลักอยูท่ีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ภูมิปญญาไทยเปนศักยภาพของความรูท่ีถูกผสมผสานจากรากฐานความรูของชุมชนทองถ่ินซ่ึงสืบทอดกันมา  เกิดจาก
การเรียนรูจากบรรพบุรุษหรือการเรียนรูคนพบส่ิงใหมๆ ดวยตนเอง นํามาใชประโยชนในการดํารงชีพ หรือเปนสวนหนึ่งของ
ประเพณีวัฒนธรรมเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนน้ันๆ  ศักยภาพในการผสมผสานความรูใหมๆ นํามาใชประโยชนดวย จะทําให
ไดมาซ่ึงลักษณะใหมๆ เฉพาะชุมชน (เสนห จามริก, 2531) ภูมิปญญาทําใหชาติและชุมชนผานพนวิกฤติและดํารงความเปนชาติ
หรือชุมชนได ภูมิปญญาเปนองคความรูท่ีมีคุณคาและความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนใหอยูรวมกับธรรมชาติและสภาวะ
แวดลอมไดอยางกลมกลืนและสมดุล  ภูมิปญญาเปนพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ เปนรากฐานการพัฒนาท่ีเร่ิม จากการพัฒนาเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการพัฒนาท่ีเกิดจากการผสมผสานองคความรูสากลบนฐานภูมิ
ปญญาเดิมนั้นก็เพ่ือเกิดเปนภูมิปญญาใหมท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย   

ภูมิปญญาทองถ่ินเกิดจากการสืบสานสืบทอดประสบการณจากรุนถึงรุนเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส่ังสมกันมาเปน
เวลานาน  ถาถูกละเลยขาดการยอมรับและถูกทําลายลงก็จะสูญหายไป  หากชุมชนทองถ่ินไรซ่ึงภูมิปญญาของตนเองทําใหคนใน
ทองถ่ินไมมีศักด์ิศรี ขาดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน ภูมิปญญาจึงนับวาเปนมรดกอันลํ้าคาของแตละชุมชน รัฐจึง ไ ดให
ความสําคัญและตองการการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินสูการพัฒนาเชิงสรางสรรค พรอมกันนั้นเ พ่ือกอใหเ กิดรายไดแกชุมชน
ทองถ่ินรัฐไดสงเสริมใหมีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปนส่ิงสําคัญมาก และมีคุณคาไมเพียงแตตอ
ทองถ่ินและผูคนเทานั้น แตยังเอ้ือประโยชนอยางใหญหลวงตอการวางแผนพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนและมั่นคงอีกดวย  

ภูมิปญญาทองถ่ินของชาติพันธุลาวคร่ังก็เปนหนึ่งในภูมิปญญาไทยท่ีคนไทยเกิดความภาคภูมิใจ   เมื่อปพุทธศักราช 
2321 สมัยพระเจากุรงธนบุรี ไดเกิดสงครามระหวางไทย-ลาวข้ึน ชนกลุมภูคังหรือลาวคร่ังไดถูกตอนใหเขามาในประเทศไทยพรอม
กับกลุมชนลาวอ่ืนๆ  และต้ังแตบัดนั้นเร่ือยๆ  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู เจารัฐกาลท่ี 5 แหงกรุง
รัตนโกสินทร โดยการอพยพมาประเทศไทยน้ันไดแบงออกเปน 2 สาย คือ สายท่ี 1) อยูทางภาคเหนือของประเทศไทย เมือง
เชียงราย  เชียงแสน เชียงใหม เปนตน เรียกกลุมลาวนี้วา “ลาวลานนา” และสายท่ี 2) อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
เรียกวา “ลาวลานชาง” (วัลลียา วัชราภรณ, 2534: 49) สําหรับกลุมชนชาติพันธุลาวคร่ังถูกสันนิษฐานวา ถูกกวาดตอนมาจากฝง
ซายของลุมแมน้ําโขงสูลุมแมน้ําเจาพระยาอีกทีหนึ่ง และไดเขามาต้ังถ่ินฐานอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ไดแก จังหวัด
อุทัยธานี  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  พิจิตร  พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี นครปฐม  และประจวบคีรีขันธ  ต้ังแตสมัย
รัชกาลท่ี 1 เร่ือยมาจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยเหตุวาลาวคร่ังกลุมน้ีเปนพวกปญญาชน เกรงวาจะแข็งขอกับผูปกครอง  จึงจําเปน
จะตองกวาดตอนมาใหอยูในภาคกลางหรือเขตปริมณฑลใกลๆ  กรุงเทพมหานคร จะไดอยูใกลพระเนตรพระกรรณของ
พระมหากษัตริยไทย (จินดา  ชาติวงษ, 2529: 36)  

ปจจุบันชุมชนกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐมนั้น ต้ังถ่ินฐานกระจายอยูในเกือบทุกอําเภอของจังหวัดนครปฐม 
แตท่ีมีการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนนจะมีอยู 5 ตําบล ไดแก เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 2) ตําบลวังนํ้าเขียว  3) ตําบลหวยมวง 
4) ตําบลหวยดวน  และ 5) ตําบลลําเหย  ชุมชนกลุมชาติพันธลาวคร่ังในตําบลตางๆ ท่ีกลาวมานั้นลวนแลวแต เปนกลุม ท่ีมีศิลปะ
และวัฒนธรรมอันงดงามและลํ้าคาย่ิงท่ีกอเกิดมาจากภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังเอง  ซ่ึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวิเคราะห 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนพรอมท้ังอนุรักษและพัฒนาตอยอด
ภูมิปญญาทองถ่ินใหอยูคูกับสังคมไทยตอไป   
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
 2.1 ศึกษาบอเกิดภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมชาติพันธุลาวคร่ัง 
 2.2 ศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม  

3. วิธีดําเนินการวิจัย
โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลท้ังการวิเคราะหเอกสาร 

(Documentary Analysis)  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสนทนากลุม (Focus Group) และการสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participant Observation) กําหนดการวิจัยออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 1)  การศึกษาบอเกิดภูมิปญญาทอง ถ่ินของ
กลุมเปาหมาย และ 2) การศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินของกลุมเปาหมายท่ีอยูในจังหวัดนครปฐม โดยศึกษาในพ้ืนท่ี 5 ตําบล 
ไดแก 1) เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 2) ตําบลวังน้ําเขียว 3) ตําบลหวยมวง 4) ตําบลหวยดวน และ 5) ตําบลลําเหย 

การวิจัยแตละสวนดําเนินการ ดังนี้ 1) ดานเอกสาร (Documentary) ศึกษาคนควาเก็บรวบรวมขอมูลอันเปนองค
ความรูท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ินของชาติพันธุลาวคร่ังในทุกมิติจากเอกสารตางๆ อาทิเชน หนังสือ ตํารา งานวิจัย  ส่ือตางๆ 
และ Internet  2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ใชการสัมภาษณแบบเจาะจง ผูนําชุมชน ปราชญทองถ่ิน ประธาน
กลุม  ชาวบาน และพระสงฆ  3) การสนทนากลุม (Focus Group) กลุมผูนํากลุมชุมชน ปราชญทอง ถ่ิน หรือปราชญชาวบาน 
ชาวบาน พระสงฆ และสวนราชการ 4) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ทํากิจกรรมเชิงประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ินกับชาวบาน วัด และสวนราชการ (บวร) ทุกตําบล หลังจากนั้น หลังจากไดขอมูลท้ัง 2 สวนแลว ไดนําขอมูลท้ัง  2 สวนนั้น
นํามาวิเคราะหและสรุปเขียนบรรยายเปนเชิงพรรณนา 

4. ผลการวิจัย

การศึกษาบอเกิดภูมิปญญาทองถ่ิน (Local Wisdom) ของชาติพันธลาวคร่ังน้ัน ทําใหไดพบวา การเกิดข้ึนของภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชาติพันธลาวคร่ังนั้นมีท่ีมาอยางสมเหตุสมผล  โดยบอเกิดท่ีสําคัญคือความพยายามของชาติพันธุลาวคร่ัง ในการ
แกปญหาชีวิตขณะดํารงชีพ เลาแลวคร้ังเลาซํ้าๆ คลายๆ กัน เมื่อแกปญหาไดแลวก็ไดกลายมาเปนองคความรูหรือปญญาของชุมชน
ในทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงเปนองคความรูความสามารถและประสบการณท่ีชุมชนทองถ่ินชาติพันธุลาวคร่ัง ได ส่ังสมและสืบทอดกันมา
ยาวนานต้ังแตบรรพบุรุษ  นอกจากนั้นทําใหไดพบวาภูมิปญญาทองถ่ินไดสะทอนศักยภาพของมนุษยในชุมชนทอง ถ่ินในเชิงการ
แกปญหา การปรับตัว การเรียนรู และวิธีการสืบทอดภูมิปญญานั้นจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งรุนแลวรุนเลา จนเปนวิถีแหงการดํารงอยู
เพ่ือความรอดของเผาพันธุ  วิถีชีวิตท่ีเกิดจากการทําซํ้าๆ และมีการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งเร่ือยมา พฤติกรรมการดํารงชีพ
เชนนี้นั้นไดตกทอดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของเผาพันธุหรือชาติพันธุนั้นๆ  อยางตอเ น่ือง  ซ่ึง วิถีดังกลาวนั้นจึง ถูกเรียกวา วิถี
ชาวบานท่ีหมายรวมไปถึงความเช่ือกระบวนทัศนของบุคคลท่ีมีตอตนเอง ตอโลก และตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากคําสอนทาง
ศาสนา คติ จารีต ประเพณี ท่ีไดรับการถายทอดส่ังสอนและปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขและพัฒนาให
เขากับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปแตละสมัย  ภูมิปญญาท่ีเกิดจากการแกปญหาของชาติพันธุลาวคร่ังน้ัน  สามารถจําแนก
ออกไปได 6 ดาน ไดแก 1) ดานท่ีอยูอาศัย  2) ดานอาชีพและการเล้ียงชีพ  3) ดานอาหาร   4) ดานการแตงกาย  5) ดานภาษา  
และ 6) ดานความเช่ือ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม   ซ่ึงท้ัง 6 ดานนั้น สามารถสรุปลงไดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมภูมิปญญาท่ี
เปนรูปธรรม ไดแก ดานท่ีอยูอาศัย  ดานอาชีพและการเล้ียงชีพ  ดานอาหาร   ดานการแตงกาย และ ดานภาษา  และ 2) กลุม ภูมิ
ปญญาดานนามธรรม ไดแก ดานความเช่ือ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงทัศนคติ  คานิยม  ตลอดถึงปรัชญาในการ
ดําเนินชีวิตต้ังแตเกิดจนตายอันแสดงถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและความสัมพันธระหวางมนุษย กับมนุษย
ดวยกัน  

สําหรับภูมิปญญาท่ีโดดเดนของชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐมนั้น พบวา เคร่ืองนุงหมหรือเคร่ืองแตงกายอันเปน
ผาทอมือซ่ึงเปนงานหัตถกรรมและศิลปกรรมพ้ืนบาน   เปนภูมิปญญาท่ีโดดเดนท่ีสุด   ลักษณะงานเปนผาทอตีนจก ผาซ่ินมัดหมี่
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ตอตีนจก เปนท่ีต่ืนตาต่ืนใจแกผูพบเห็นซ่ึงถือกันวาเปนผาท่ีแสดงถึงฝมือช้ันเลิศของชางทอลาวคร่ัง มีเอกลักษณท่ีโดดเดนดวยการ
ใชเทคนิคการทอท้ังการขิด จก และมัดหมี่ โดยใชท้ังฝายและไหมเปนองคประกอบ  ตัวซ่ินนิยมทอดวยเสนไหม ใชกรรมวิธีมัดหมี่
เสนพุงเปนลวดลายดวยการยอมสีเดียว และใชวิธีการแตมสีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หรือภาษาทองถ่ินเรียกวาแจะ เปนการใชไมจุมสีมาแตง
แตมบนเสนหมี่ เปนการใหลวดลายหมี่ท่ีมีสีสันเพ่ิมข้ึน ถือเปนเสนหแบบด้ังเดิมอีกแบบหน่ึ งของมัดหมี่ลาวคร่ังแลวทอสลับกับ
ลายขิด จะเปนลายเสนต้ัง นํามาตอดวยตีนจกผาซ่ินลาวคร่ังมักตอตีนซ่ินดวยฝายหรือไหม สําหรับสีท่ีใชในเเบบของลาวคร่ัง น้ันจะ
ประกอบไปดวย 5 สี ไดเเก ขาว ดํา เหลือง เขียว เเละสีหมากสุกหรือสีเเสด  ดังน้ัน ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนท่ีสุดของชาติพันธุ
ลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐมจึงไดแกเคร่ืองนุงหมผาทอมือของชาติพันธุลาวคร่ังน่ันเอง  

5. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิเคราะหภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยไดวาบอเกิดภูมิ

ปญญาทองถ่ินของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังนั้นมาจากวิถีชีวิตแหงการดํารงชีพท่ีเกิดข้ึนจากการใชสติปญญาในการแกปญหาบางอยางท่ี
กําลังเผชิญอยูในขณะนั้นแบบซํ้าๆ ขณะเดียวกันก็คิดคนเคร่ืองมือบางอยางโดยใชวัตถุดิบท่ีมีอยูแลวเปนทุนสราง ส่ิง ท่ีจะอํานวย
ความสะดวกในการทํามาหาเล้ียงชีพอยางสมสมัย ตลอดถึงการทักทอเคร่ืองนุงหมเพ่ือใชเอง ท้ังนี้ การแกปญหานั้นเปนไปตาม
สภาพของชุมชนทองถ่ินอยางมีดุลยภาพระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และไดลอกเลียนแบบกันเร่ือยมาอยางไรการสงวนสิทธ์ิ ได
กลายเปนองคความรูท่ีสงผานและถายทอดสืบกันเร่ือยมารุนตอรุนจนถึงปจจุบัน สวนผลจากการวิเคราะหภูมิปญญาทอง ถ่ินท่ีโดด
เดนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐมนั้น พบวา เคร่ืองนุงหมผาทอมือของชาติพันธุลาวคร่ังโดดเดนท่ีสุด ไมวาจะเปน สี
และลวดลายดูสะดุดตาและสรางความประทับใจใหแกผูพบเห็นอยางไมจบส้ิน เคร่ืองนุงหมไดบอกความเปนชาติพันธุลาวคร่ังอยาง
เดนชัด สรางอัตลักษณใหกับชาติพันธุลาวคร่ังใหแตกตางไปจากชาติพันธุอ่ืนๆ โดยปริยาย ขณะเดียวกันเคร่ืองนุงหมดังกลาวนั้น ยัง
สามารถสรางสรรคเปนศิลปกรรมท้ังแบบด้ังเดิมและรวมสมัยเปนผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคไดอยางงดงามและลงตัวอีกดวย  

6. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐมนั้น  เร่ิมตนจากการเขาไปศึกษา

บอเกิดของภูมิปญญาของชาติพันธุลาวคร่ัง ทําใหไดพบวามนุษยมีสติปญญาท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับการไดชีวิตเปนทุนอยูแลวทุกชีวิต 
และสติปญญาท่ีวานั้นมีอยูเพ่ือเปนเคร่ืองมือใหมนุษยสามารถนําพาชีวิตไปสูความรอดอยางสมเหตุสมผล โดยสติปญญานั้นจะเปน
เคร่ืองมือในการแกปญหาท่ีมนุษยเผชิญอยูซ่ึงเปนอุปสรรคตอการดํารงชีพใหสามารถดํารงชีพไดตอไป อุปสรรคท่ีกลาวถึงนั้นมักจะ
เปนเร่ืองของการหาเล้ียงชีพซ่ึงจะไปสัมพันธกับธรรมชาติ การประกอบอาชีพ ตลอดถึงการอยูรวมกันในสังคม สอดคลอง กับ จินดา  
ชาติวงษ (2529) ท่ีกลาววา ภูมิปญญาทองถ่ินนั้นมักจะเกิดข้ึนโดยเขาไปเก่ียวของอยู 3 ลักษณะ ไดแก 1) ภูมิปญญาเก่ียวกับการ
จัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม  2) ภูมิปญญาเก่ียวกับสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย  และ 3) ภูมิปญญาเก่ียวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพท่ีมีลักษณะมุงเนนระบบการผลิตเพ่ือตนเอง  

นอกจากนั้นยังไปสอดคลองกับนิคม  ชมภูหลง (2548) ท่ีไดจัดประเภทของภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดเขาไปเก่ียวของกับบอ
เกิดของภูมิปญญาทองถ่ินนั้นๆ ไวอยางละเอียด 10 ขอดวยกัน ดังนี้  1) ภูมิปญญาท่ีเก่ียวกับความเช่ือและศาสนา ภูมิปญญา
ประเภทนี้จะมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เน่ืองจากมีพ้ืนฐานทางความเช่ือในศาสนาท่ีแตกตางกัน สําหรับภูมิปญญา
ทองถ่ินของไทยซ่ึงเก่ียวกับความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาเปนหลักน้ันไดมีสวนสรางสรรคสังคม โดยการผสมผสานกับความเช่ือ
ด้ังเดิมจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน  2) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม เน่ืองจากประเพณีและ
พิธีกรรมเปนส่ิงท่ีดีงามท่ีคนในทองถ่ินสรางข้ึนมา โดยเฉพาะเปนการเพ่ิมขวัญและกําลังใจคนในสังคม ภูมิปญญาประเภทนี้จึงมี
ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในสังคมเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากประเพณีและพิธีกรรมท่ีสําคัญในประเทศไทยลวนเก่ียวของ
กับการดําเนินชีวิตของคนในสังคมแทบท้ังส้ิน 3) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับศิลปะพ้ืนบาน เปนการสรางสรรคงานศิลปะตางๆ โดย
การนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หลังจากนั้นไดสืบทอดโดยการพัฒนาอยางไมขาดสายกลายเปนศิลปะท่ีมี
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คุณคาเฉพาะถ่ิน  4) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบาน นอกจากมนุษยจะนําอาหารมาบริโภคเพ่ือการอยูรอดแลว 
มนุษยยังไดนําเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช เพ่ือใหอาหารท่ีมีมากเกินความตองการสามารถเก็บไวบริโภคได
เปนเวลานาน ซ่ึงถือวาเปนภูมิปญญาอีกประเภทหน่ึงท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังนําผักพ้ืนบานชนิดตางๆมาบริโภคอีก
ดวย  5) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการละเลนพ้ืนบาน การละเลนถือวาเปนการผอนคลายโดยเฉพาะในวัยเด็ก ซ่ึงชอบความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปญญาทองถ่ินของไทยสวนใหญจะใชอุปกรณในการละเลนท่ีประดิษฐมาจากธรรมชาติ ซ่ึงแสดงใหเห็นวิถี
ชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติและรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมอยางกลมกลืน  6) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเกิดจากการสรางสรรคของแตละภาค เราสามารถพบหลักฐานจากรองรอยของ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีปรากฏกระจายอยูท่ัวไป เชน สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เปนตน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเทคนิคความคิด 
ความเช่ือของบรรพบุรุษเปนอยางดี   7) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับเพลงพ้ืนบาน ภูมิปญญาประเภทน้ีสวนมากแสดงออกถึงความ
สนุกสนาน และยังเปนคติสอนใจสําหรับคนในสังคม ซ่ึงมีสวนแตกตางกันออกไปตามโลกทัศนของคนในภาคตางๆ   8) ภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีเก่ียวกับสมุนไพรและตํารายาพ้ืนบาน ภูมิปญญาประเภทน้ีเกิดจากการส่ังสมประสบการณของคนในอดีตและถายทอด
ใหกับคนรุนหลัง ถือวามีความสําคัญเปนอยางมากเพราะถือวาเปนปจจัยส่ี ซ่ึงมีความจําเปนสําหรับมนุษย หากไดรับการพัฒนาหรือ
สงเสริมจะเปนประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได  9) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับการประดิษฐกรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ท่ีเกิดจากภูมิปญญาของคนไทยในแตละภาคน้ัน ถือเปนการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมช้ันเย่ียม ซ่ึงปจจุบัน
ไมไดรับความสนใจในการพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญาประเภทน้ีเทาท่ีควร หากมีการเรียนรูและสืบทอดความคิดเก่ียวกับการ
ประดิษฐกรรมและหัตถกรรมใหแกเยาวชน จะเปนการรักษาภูมิปญญาของบรรพชนไดอีกทางหนึ่ง  10) ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับ
การดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เนื่องจากคนไทยมีอาชีพท่ีเก่ียวกับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ทําไร  จึง
ทําใหเกิดภูมิปญญาท่ีเก่ียวกับความเช่ือและพิธีกรรมในการดํารงชีวิตเพ่ือแกปญหา หรือออนวอนเพ่ือใหเกิดความอุดมสมบูรณใน
การเพาะปลูก และเพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการเกษตรท่ัวทุกภูมิภาคของไทย 

บอเกิดภูมิปญญาของชาติพันธุลาวคร่ัง จึงมาจากการแกปญหาชีวิตท่ีส่ังสมและเรียนรู เ พ่ือความรอด พรอมกับได
ถายทอดสงตอใหกับอนุชนรุนหลังเร่ือยมาซ่ึงสอดคลองกับประเวศ วสี (2530) ท่ีกลาววาภูมิปญญาเกิดจากการส่ังสมและเรียนรูมา
เปนเวลานาน เช่ือมโยงประสานกันทุกดาน กลาวคือ อาชีพ วิถีความเปนอยู วัฒนธรรมและประเพณี จะสัมพันธถึงกันในทุกๆ ดาน 
ไมสามารถแยกขาดออกจากกันไดมีลักษณะเปนองครวม ภูมิปญญา จึงเปนส่ิงท่ีมีคาตอมนุษยชาติ ควรแกการอนุรักษและสืบทอด
ใหถึงอนุชนรุนหลังตอไป 

ดวยภูมิปญญาน้ันมีเปนจํานวนมาก เพ่ืองายตอการเขาใจ ผูวิจัยจึงไดจัดเปนหมวดหมู ซ่ึงสามารถจัดได 6 ดานดวยกัน 
ไดแก  1) ดานท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีลักษณะคลายกันในทุกกลุมชาติพันธุลาวคร่ังท่ีอาศัยอยูในจังหวัดนครปฐม   2)  ดานอาชีพและการ
เล้ียงชีพ  ซ่ึงไมแตกตางไปจากชาติพันธุอ่ืนๆ เนื่องจากการประกอบอาชีพยอมเก่ียวของกับภูมิประเทศของท่ีอยูอาศัย ซ่ึงสามารถท่ี
จะทําไดก็คือการทํานา ทําไร ทําสวน และเล้ียงสัตว สวนยามวางชายก็จะจักสานเพ่ือนําไปเปนเคร่ืองมือในการจับสัตวเ พ่ือนํามา
เปนอาหาร เชน ไซ ลอบ ตลอดถึงเคร่ืองจักสานอ่ืนๆ วัสดุในการจักสารก็มักจะเปนไมใฝและหวายเปนหลัก สวนหญิงก็จะปลูกมอน 
เล้ียงไหม และทอผา ทําเคร่ืองนุงหม  3) ดานอาหาร ส่ิงท่ีนํามาปรุงเปนอาหารก็จะเปนส่ิงท่ีหาไดใกลตัว เชน ปลาน้ําจืด ในนา หวย 
หนอง คลอง บึง ท่ีเปนเนื้อสัตวก็มีอยูบาง แตจะไมบอย มักจะมีการปรุงอาหารท่ีเปนเนื้อในชวง ท่ีมีงานบุญ และพืช ผัก ท่ีนํามาปรุง
เปนอาหารก็จะเปนพืชผักใกลตัวเกิดข้ึนเองจากทางธรรมชาติ และปลูกไดเอง สวนขนมหวานก็เปนวัสดุท่ีหาไดจากทอง ถ่ินเชนกัน 
4) ดานการแตงกาย  เคร่ืองนุงหมของชาติพันธุลาวคร่ังจะเปนเคร่ืองนุงหมท่ีทําข้ึนเองและใชสีจากธรรมชาติคือข้ีคร่ัง ส่ีข้ีคร่ังจะเปน
สีแดง ดังน้ัน เคร่ืองนุงหมของชาติพันธุลาวคร่ังจึงโดดเดนดวยสีแดง และสุดทายก็เปนอัตลักษณในเร่ืองของการแตงกายของกลุม
ชาติพันธุลาวคร่ังไป   5) ดานภาษา ลาวคร่ังในประเทศไทย ไมพบวามีภาษาเขียน มีแตภาษาพูด ท่ีเปนเชนนั้นเพราะหลังจากท่ีได
อพยพมาอยูท่ีประเทศไทย ก็ไดสัญชาติเปนคนไทย เรียนภาษาไทย ลูกหลานก็เติบโตในเมืองไทย สุดทายก็เปนคนไทยเหมือนกับคน
ไทยท่ัวๆ ไป บางทีชนกลุมนี้ก็ถูกเรียกวา “คนไทยเช้ือสายชาติพันธุลาวคร่ัง” ก็มี ถึงอยางไรก็ตาม เมื่อยอนกลับไปดูความเปนชาติ
พันธุลาวคร่ังแตด่ังเดิม ก็จะพบวาลาวคร่ังมีภาษาเปนของตัวเองอยู   โดยภาษาของลาวคร่ังน้ันจัดอยูในตระกูลไท กะได  (Thai-
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Kadai Language Family)  คลายคลึงกับภาษาลาวในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 6 ดานความเช่ือ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ดังเดิมลาวคร่ังนับถือผี และนับถือพราหมณมา
กอนเหมือนกับชนกลุมอ่ืนๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีติดกัน  แมวาหลังจากหันมานับถือพุทธแลว ความเช่ือในผีและพราหมณก็ไมจางหายไป 
ความเช่ือและศาสนาไดเขามามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุลาวคร่ังต้ังแตเกิดจนตาย ความเช่ือท่ีตนนับถือไมวาในผี ศาสนา
พราหมณ และในศาสนาพุทธน้ันก็ไดแปรเปล่ียนจากนามธรรมเปนรูปธรรมผานกิจกรรมตางๆ ในวิถีชีวิต กลายเปนประเพณี และ
วัฒนธรรมมาจนถึงถึงวันน้ี เชน ประเพณีเล้ียงผีเจานาย ประเพณีแหธงสงกรานต เปนตน  ซ่ึงสอดคลอง กับ นรินทร  สังข รักษา 
(2560) ท่ีไดกลาวไวในบทความชุดความรูท่ีเปนประโยชนและเก่ียวเน่ืองกับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรควา ลาวคร่ังนับถือพุทธ
ศาสนา และมีประเพณีปฏิบัติเฉกเชนพุทธศาสนิกชนท่ัวไป คือ ทําบุญตักบาตร ไปถือศีล ฟงธรรมท่ีวัดตามวันสําคัญตางๆ  เชน วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา ทําบุญถวายสลากภัตร เขาพรรษา ออกพรรษา เมื่อถึงวันพระคนลาวคร่ังจะใหความสําคัญกับการไปทําบุญ
ท่ีวัดมาก คนท่ีไมไปทําบุญจะถูกมองในแงไมดี นอกจากจะนับถือพุทธศาสนาแลว ลาวคร่ังยังนับถือผีและมีความเช่ือในอํานาจท่ี
เหนือธรรมชาติ เชน มีความเช่ือในเร่ืองผีเจานาย ผีเทวดา และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย นอกจากนี้ ยังมีความเช่ือวา คนมี ขวัญ อยูใน
ตัว เชน เวลาตกใจก็รองวา “กูก ขวนมาเดอ  (ขวัญมาเถอะ) และเช่ือในเร่ืองดวงชะตา    
 เมื่อใชกระบวนการวิจัยผานการวิเคราะหเพ่ือคนหาภูมิปญญาทองถ่ินท่ีโดดเดนของชาติพันธุลาวคร่ังในจังหวัดนครปฐม
แลว  ทําใหพบวา ผาทอลาวคร่ังท่ีเปนเคร่ืองนุงหมเปนผลิตภัณฑท่ีเปนมรดกอันลํ้าคาของชาติพันธุลาวคร่ัง โดยเฉพาะผาทอตีนจก 
มีความงดงามย่ิง มีท้ังผาฝายและผาไหม  กลุมชนชาติพันธุลาวคร่ังน้ันมีความสามารถในดานทอผา  สอดคลองกับธีรพันธ   จันทร
เจริญ (2561) ไดกลาววา กลุมชาวลาวคร่ัง เปนชนกลุมหนึ่งท่ีมีความสามารถในการทอผาจก  ผาทอลาวคร่ัง  จึงมีความเปน
เอกลักษณโดดเดนแตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ ผาท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนของชาวลาวคร่ัง ก็คือ ผาซ่ินมัดหมี่ตอตีนจก ถือกัน
วาเปนผาท่ีแสดงถึงฝมือช้ันเลิศของชางทอลาวคร่ัง มีเอกลักษณโดดเดนดวยการใชเทคนิคการทอท้ังการขิด จก และมัดหมี่ โดยใช
ท้ังฝายและไหมเปนองคประกอบ ตัวซ่ินนิยมทอดวยเสนไหม ใชกรรมวิธีมัดหมี่เสนพุงเปนลวดลายดวยการยอมสีเดียว  และใช
วิธีการแตมสีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หรือภาษาทองถ่ินเรียกวาแจะ เปนการใชไมจุมสีมาแตงแตมบนเสนหมี่ เปนการใหลวดลายหมี่ท่ีมี สีสัน
เพ่ิมข้ึน ถือเปนเสนหแบบด้ังเดิมอีกแบบหน่ึงของมัดหมี่ลาวคร่ังแลวทอสลับกับลายขิด จะเปนลายเสนต้ัง นํามาตอดวยตีนจก เมื่อ
เสร็จสมบูรณแลวนับวาสวยงามสะดุดตาสะดุดใจแกผูพบเห็นอยางไมรูจบส้ิน    

7. ขอเสนอแนะ 
 ศิลปะและวัฒนธรรมสะทอนอารยธรรมของชาติและความเปนชาตินั้นๆ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยก็สะทอนความเปน
ชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินไทย อันเกิดจากภูมิปญญาของคนไทยท่ีตางชาติพันธุกัน ไมวาจะเปนศิลปะแขนงไหนและของชน
กลุมใดก็ตาม  ก็ควรสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนน้ันๆ เกิดความรักและตระหนักในศิลปะและวัฒนธรรมของตนเอง พรอมกับใหมีการ
ดูแลรักษา ฟนฟู  สืบทอด และตอยอดตอไป  ถึงอยางไรก็ตาม การจัดต้ังศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนนั้นๆ   นับวาเปน
เร่ืองจําเปน  โดยเร่ิมตนจากผูนําชุมชนจะตองเปนผูกอการ จัดต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึงเพ่ือดําเนินการในเร่ืองดังกลาว  พรอม
กับใหมีท่ีต้ังของศูนยอันเปนศูนยกลางของชุมชนท่ีจะสามารถอํานวยความสะดวกแกการเรียนรูไดงาย  โดยศูนยดังกลาวนั้นจะตอง
จัดใหเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนน้ันๆ  และเอ้ือตอการท่ีใหบริการทางวิชาการดานภูมิปญญาทอง ถ่ินสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา นักทองเท่ียว และผูสนใจท่ัวไป 
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Integrated Marketing Management guidelines to promote INNO-Life 

Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in  Huay Muang, 

Kampangsaeng district, Nakhon Pathom. 
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Abstract 

The objectives of this research were to study; 1) the marketing management guidelines to 

promote INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in Huay Muang sub-district, 

Kampangsaeng district, Nakhon Pathom, and 2) the community participation in order to promote 

INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group. The research was qualitative research by 

using data collection analysis, in-depth interview, focus group, and participant observation in the 

area of  Huay Muang , Muang   

The results showed that marketing management guidelines by community participation to 

promote INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in Huay Muang, Nakhon Pathom by 

using people’s participation of  Cohen & Uphoff  that people had to involve in 4 dimensions as 

follows;  (1) What kind of participation is under consideration; (2)  the participation in the 

development and fulfillment (3) benefits of citizenship were expected to bear the costs of 

maintaining the public realm (4) the involvement to evaluate the project. The analysis showed that 

there was the capacity to conduct proposal, plan or community project successfully. In addition, 

there was a campaign to promote INNO-Life Tourism-Based of Lao Khrang Ethnic Group in Huay 

Muang, Nakhon Pathom by people participation. 

keywords:  marketing management guidelines, people’s participation of Cohen & Uphoff, INNO-Life 

Tourism-Based, Lao Khrang Ethnic Group, Huay Muang sub-district, Nakhon Pathom,  
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รอยอักษราภาษาไทยวน: ภูมิปญญาจากการปริวรรตอักษรธรรมลานนา 
ในใบลานจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว 

จิรศุภา  ปลองทอง1* 

1สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email oh_odet@hotmail.com

บทคัดยอ 

คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาของกลุมชาติพันธุไทยวนจากจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุรี เปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่สำคัญซึ่งทำหนาที่ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ใหดำรงอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีกลุมชาติพันธุที่หลากหลาย ซึ่งแตละกลุมชาติพันธุนั้นลวนมีเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตนสืบสานตอมาจากภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษ กลุมชาติพันธุไทยวนเองก็มีเอกลักษณของตนซ่ึงสืบทอดตอกันมาเชนกัน โดยเครื่องมือที่ใชในการสืบทอดวัฒนธรรม
ตาง ๆ นั้นก็คือภาษา และการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ก็คือตัวอักษรนั่นเอง ชาวไทยวนไดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ดวยการจารอักษร
ธรรมลานนาลงบนใบลาน เพื่อถายทอดภูมิปญญา วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และการดำเนินชีวิตในดานตาง ๆ ไว แมในปจจุบัน
ชาวไทยวนนั้นจะไดรับอิทธิพลของภาษาไทยกลางเขามาใชทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนก็ตาม แตรองรอยทางประวัติศาสตรของ
ภาษาไทยวนนั้นยังคงมีเก็บรักษาและปรากฏอยูไมเสื่อมสลายไป   

คำสำคัญ: อักษรธรรมลานนา, ภมูิปญญา, จิปาถะภณัฑสถานบานคูบัว 
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Letters Tai Yuan Trace: Wisdom from the intersection of the Lanna script 

in Lan leaves from Ban Khu Bua Museum  

JIRASUPA PLONGTHONG1* 

1 Thai Program, Program Faculty of Humanities and Social Sciences

*corresponding author: email: oh_odet@hotmail.com

Abstract 

Bai Lan scriptures, the Lanna script of the Thai ethnic group, are derived from Ban Khu Bua Museum, 

Ratchaburi.  It is an important historical evidence that serves to convey a variety of stories to live in the midst 

of changes in the present. Thailand is a country of diverse ethnic groups each ethnic group has a unique identity 

inherited from the wisdom of ancestors. The Thai Yuan ethnic group also has their own identity which is 

inherited as well. The tools used in the inheritance of different cultures is language and the recording of the 

various stories is the characters themselves. The Thai Yuan ethnic group have recorded various stories by writing 

the Lanna script on the palm leaves to convey wisdom, lifestyle, beliefs, religion and lifestyle in various areas. 

Even at present, the Thai people have been influenced by the central Thai language in both spoken and written 

language but the historical traces of the Thai language are still preserved and appear to be intact.  

Keywords: Lanna script, Knowledge, Ban Khu Bua Museum 

1. บทนำ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีกลุมชาติพันธุที่หลากหลายกระจายตัวอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค โดยกลุมชาติพนัธุ

ทั้งหลายเหลานั้นมีเอกลักษณของตนเอง ทั้งในดานภูมิปญญา วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาเฉพาะกลุม โดยมีการถายทอดและ
สืบตอกันมารุนตอรุน สืบเนื่องยาวนานมาจวบจนปจจุบัน การถายทอดประวัติศาสตรและวัฒนธรรมตาง ๆ ไดนั้นจำเปนตองใช
เครื่องมือสำหรับการบอกเลาเรื่องราวนั่นก็คือภาษา เพราะภาษาเปนเครื่องมือสำคัญของการดำรงอยูของสังคมอยางสงบสุข เขาใจ
ซึ่งกันและกัน และมีกรอบแนวคิดในการใชชีวิตไปในทิศทางเดียวกัน 

ภาษาไทยวน เปนภาษาของกลุมชาติพันธุไทยวน ซึ่งแตเดิมนั้นอาศัยอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย แตถูกกวาดตอน
ไปพมาสมัยพระเจาบุเรงนองมาตีเมืองเหนือของประเทศไทย ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชได 
ยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนจึงไดรวบรวมกลุมชาติพันธุไทยวนกลบัคืนมา การกลับคืนมาในประเทศไทยครั้งน้ันกลุมชาติพันธุไทยวนได
กระจายตัวไปตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย และปรากฏวามีชาวไทยวนกลุมหนึ่งเขามาตั้งรกรากอยูทางภาคกลางของประเทศ
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ไทย ไดแก จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม ซึ่งกลุมชาติพันธุไทยวนนี้พูดภาษาไทยวน จัดอยูในภาษาตระกูลไทสาขาตะวันตก
เฉียงใต ของภาษาตระกูลไท-กะได และมีการใชภาษานี้ในภาษาไทยถ่ินลานนาหรือภาษาไทยถิ่นเหนือ 

นอกจากภาษาพูดแลวการใชอักษรของกลุมชาติพันธุไทยวนนั้น ใชอักษรธรรมลานนา หรืออักษรตั๋วเมือง ซึ่งรูปแบบของ
อักษรจะมีลักษณะตัวกลมคลายอักษรมอญและพมา โดยกลุมชาติพันธุไทยวนใชในการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ เชน หลักธรรมคำสอน 
ธรรมชาดก วรรณกรรมลานนา ตำรายาสมุนไพร เปนตน ดวยการจารลงใบลาน และสมุดขอย สินีนาฎ สมบูรณอเนก (2555, หนา 
174-175) ไดใหขอมูลไววาคนโบราณนั้นนิยมบันทึกเรื่องราวและความรูตาง ๆ โดยใชใบลาน เนื่องจากใบลานเปนวัสดุธรรมชาติ
จากตนลานซึ่งเปนพันธุไมที่หาไดงาย ในประเทศไทยการใชใบลานเพื่อบันทึกเรื่องราวตาง ๆ นั้นคาดวาไดรับอิทธิพลมาจากประเทศ
ศรีลังกาจากการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระภิกษุศรีลังกา สำหรับสังคมถิ่นลานนานั้นพบวามีปรากฏคัมภีรใบลานตั้งแตสมัย
พระนางจามเทวี คัมภีรใบลานที่เกาแกที่สุด คือ คัมภีรใบลานเรื่องติงสนิบาต จารเมื่อ พ.ศ. 2014 ในรัชสมัยพระเจาติโลกราช  ซึ่ง
อักษรลานนาจะมีความแตกตางกันไปตามลายมือและวิธีการเขียนของผูจารแตละคน เมื่อกลุมชาติพันธุไทยวนเขามาตั้งรกรากทาง
ภาคกลางของประเทศไทยในเริ่มแรกนั้นยังคงใชภาษาไทยวนในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและใชอักษรธรรมลานนาในการ
ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ในกลุมเฉพาะของตนเอง จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภาษาไทยมาตรฐาน 
และอักษรไทยกลางไดเขามามีบทบาทมากขึ้นสงผลใหภาษาไทยวนมีการใชในการสื่อสารนอยลง โดยใชในกลุมผูสูงอายุเปนสวน
ใหญ สวนเยาวชนรุนใหมนั้นจะเริ่มใชภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น สำหรับอกัษร
ธรรมลานนานั้นถูกใชในชีวิตประจำวันนอยลง และจำกัดการใชอักษรธรรมลานนาเพียงในวัด เปนคัมภีรการเทศนและพระธรรม
คำสั่งสอนของพระพุทธเจาเทานั้น  

การเปลี่ยนแปลงทางภาษาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต หากอยากจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาการสืบคนจากหลักฐานทางประวัติศาสตรจึงเปนเครื่องมือที่สำคัญ ใบลานจึงเปนสื่อกลางในการใชศึกษาภูมิปญญาตาง ๆ 
ของกลุมชาติพันธุไทยวนที่มีการถายทอดเพื่อสงตอใหรุนหลังไดเรียนรู ซึ่ง ดร.อุดม สมพร ฅนอำนวยการจิปาถะภัณฑสถานบาน 
คูบัว จ.ราชบุรี ไดเก็บรวบรวมใบลานอักษรธรรมลานนาไวเปนจำนวนมากเพื่อรักษา อนุรักษ และสืบทอดใหคนรุนหลังไดเขามาใช
ศึกษาเรื่องราวตาง ๆ ของชาวไทยวนในอดีต ซึ่งวัตถุประสงคของบทความวิชาการเร่ืองนี้มุงเนนที่จะศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏใน 
ใบลานอักษรธรรมลานนาดวยวิธีการปริวรรตอักษรธรรมลานนาใหเปนอักษรไทยกลาง เพื่อใหทราบเกี่ยวกับภูมิปญญาของกลุม 
ชาติพันธุไทยวนที่ปรากฏอยูในใบลานที่เก็บรักษาไวที่จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุรี โดยมุงหวังใหการศึกษาในครั้งนี้
สามารถชวยสืบทอดทางดานภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุไทยวนและบอกเลาภูมิปญญาดานตาง ๆ ใหผูสนใจไดศึกษาตอไป 

2. ภาษาไทยวนกับอักษรธรรมลานนา
ภาษาไทยวนเปนภาษาที่มีความเกี่ยวพันกับอักษรธรรมลานนาเพราะแตเดิมกลุมชาติพันธุไทยวนใชอักษรธรรมลานนา 

ในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ เชน วรรณคดี ตำรายา ภูมิปญญา เปนตน ดวยวิธีการจารลงใบลานเพื่อบันทึกไวใหคนรุนหลังได
ศึกษาทำความเขาใจ โดยสันนิษฐานวาอักษรธรรมลานนาของภาษาไทยวนนั้น  มีตนเคาทางดานอักษรมาจากอักษรมอญ โดย
กตญัู ชูช่ืน (๒๕๓๔, หนา ๖๙)  ไดกลาววาอักษรลานนามีลักษณะกลมปอม และมีสัณฐานบางตัว เชน ฆ ง จ ช ธ น บ ย มีความ
คลายคลึงอักษรมอญจารึก จากรูปแบบอักษรที่มีความคลายคลึงอักษรมอญมากจนเกิดการสันนิษฐานวาอักษรลานนานั้นนาจะมา
จากตนตอเดียวกันกับอักษรมอญนั่นเอง    
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ภาพท่ี 1 อักษรธรรมลานนาของภาษาไทยวน 

ที่มา: พจนานุกรมภาษาลานนา-ไทย ปริวรรต (อักษร ก ถึง ฮ) (2561, หนา ก) 
เมื่อชาวไทยวนจากเชียงแสนไดเขามาตั้งรกรากยังประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

ดวยการกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศไทย สิ่งที่เปนวัฒนธรรมสืบทอดตอมาดวย ก็คือภาษาไทยวนและอักษรธรรม
ลานนา ดังปรากฏหลักฐานคัมภีรใบลาน ณ จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีร ีตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมชาติพันธุไทยวนไดมาตั้งรกรากยังสถานที่แหงนี้ และมีรองรอยทางประวัติศาสตรบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ไว
ในรูปแบบของคัมภีรใบลาน โดยมากคัมภีรใบลานจะถูกเก็บรักษาไวตามวัดตาง ๆ เพื่อใชสำหรับศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน
ทางพระพุทธศาสนา องคความรู ภูมิปญญา วิถีชีวิต พิธีกรรมตาง ๆ ซึ่ง วัลลภ มณีเชษฐา (2561, หนา 185) ไดกลาวถึงการศึกษา
คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนาไววา ในอดีต การเรียนรูอักษรธรรมลานนาไมเปนเพียงใหอานออกเขียนไดเทาน้ัน แตเปนเคร่ืองมือ
ที่จะใชคนควาหาความรู คุณคาตาง ๆ ที่มีบันทึกไวในใบลาน ในปบสา และจารึกตาง ๆ ศิลปะวิทยาการท้ังสวนที่เปนพระธรรม 
คําสอนของพระพุทธศาสนา วิชาชีพชั้นสูง ศิลปะ วรรณคดี พิธีกรรมตาง ๆ ที่ชวยใหชุมชนแตกอนอยูได ดังนั้น การศึกษาอักษร
ธรรมลานนาในสมัยนั้นจะประกอบดวยพิธีกรรมและสาระของการศึกษา เชน พิธีกรรมบวชลูกแกวหรือการบวชเณร เปนตน จาก
เนื้อความดังกลาวแสดงใหเห็นวาคัมภีรใบลานนั้นไดทำหนาที่ในการถายทอดเรื่องราวในดานตาง ๆ ของบรรพบุรุษสืบตอไปยังรุน
หลังไดเรียนรูและถือปฏิบัติเพื ่อใหเกิดการธำรงรักษาไวในเอกลักษณของกลุมชาติพันธุของตนเอง  แมในปจจุบันจะเกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเพื่อปรับตัวใหดำรงอยูในสังคมไทยได ไมวาจะเปนการใชภาษาไทยในการ
ติดตอสื่อสารระหวางคนในชาติ หรือการใชตัวอักษรไทยสำหรับติดตอกับทางราชการหรือการเรียนที่โรงเรียน แตรองรอยทาง
ประวัติศาสตรก็ยังคงดำรงอยูเพื่อใหลูกหลานกลุมชาติพันธุไทยวนท่ีสนใจไดศึกษาเรียนรูเพื่อธำรงรักษาไวสืบตอไป 

ภาพท่ี 2 ดร.อุดม สมพร ฅนอำนวยการจิปาถะภัณฑสถานบานคบูวั จ.ราชบุร ี
ที่มา: จิปาถะภณัฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ภาพท่ี 3 ใบลานในจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุร ี
ที่มา: จิปาถะภณัฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

3. ภูมิปญญาจากการปริวรรตอักษรธรรมลานนา
การปริวรรตอักษรธรรมลานนาจากใบลานนั้นเปนการถายถอดอักษรธรรมลานนาตนฉบับที่ยังไมไดมีการถายถอดหรือ

ปริวรรตมากอนมาเปนอักษรภาษาไทยกลาง โดยการคัดเลือกจากใบลานตนฉบับที่มีความสมบูรณที่สุดมาใชในการปริวรรต  การ
ปริวรรตนี้เพื่อศึกษาเรื่องราวทางดานภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุไทยวน ผลของการปริวรรตเนื้อหาน้ันปรากฏภูมิปญญา ดังนี้ 

3.1 ความรูทางดานศาสนา 
ความรูทางดานศาสนาที่ปรากฏในใบลานนั้นไดมีการบรรยายบอกเลาเรื่องราวของบุคคลที่เปนผูจารเพื่อบันทึกลงใน

ใบลาน เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ความศรัทธาตอพระพุทธเจา การปฏิบัติตนที่เหมาะสมของพุทธศาสนกิชน 
และความเชื่อความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาของชาวไทยวน อีกทั้งยังมีการสอดแทรกภาษาบาลีในการใหขอคิดอีกดวย  ดัง
ยกตัวอยางขอความท่ีปรากฏ ดังน้ี 

ภาพท่ี 3 ใบลานในจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุร ี
ที่มา: จิปาถะภณัฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ตนฉบับต๋ัวเมือง 
88฿พะภธร คาํสรรบร้ ต฿ขา้มรนบใํชเ่ปหา คืถํงตาํ¢ ในธม เจัา บใํชแ่ก้แป เนิะ 

ฝงูแกเ่ถาั บแํปค¶ํฃาฟรา้ หนืัอิเสา้ ซะแคเทัาชา จเุดัfiนัตัฟัด ีฟัเทิะ 

แมล่า้แมห่า ดี แมเ่ริรคดํ ีสาจนืันื ทัฟา้¦ฝ฿ มัเป£าอ ืรีา้ดี¦ีน้ 

ะสาªา เจัาหีงคสรบฏํูถ่ฟ้ฅา ทภุะยัวั คแํปเปสงสา ขา้หัตาํ¢ เทิมาดัอั 

คำอานภาษาไทย 

คนพระพรหมธร คำสอนเรียบรอย ตัวขามอญนอยบใชเปนหนาน กด็ีถองตำนานในธัมมพระเจา บใชแกลงแปลง เนอะ 

ฝูงแกเฒา บแปลงคำฃาโฟราย หื้อน่ังอิงเสา ซะแคงเฒาชาย จุเด็กนั่งตั้งฟงดี ฟงเทอะ 

แมรางแมหมาย ดีหลี แมเริญก็ดี สาวจีนั่งน้ี ทั้งฟาและฝน มันเปนอยางอ้ี ปรายปดีนอย 

เพราะศาสนา พระเจาหลีงคอยสอนบอยูถอยฟงความ ทุภะยังวัด ก็แปลงเปนสองสาม ขาหันตำนา เถิงมาดังอั้น 

จากการปริวรรตสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดทางศาสนา เกี่ยวกับหลักในการเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี การรับฟงธรรม การ
ปฏิบัติตนตามคำอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับการเขาวัดฟงธรรมและความเชื่อในทางศาสนา นอกจากน้ีในการจารอักษรธรรมลานนาที่มี
ความเนื้อความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น จะมีการสอดแทรกคำสอนที่เปนภาษาบาลีในเนื้อความเพิ่มเติมไปดวย แลวจึงถอดคำ
สอนภาษาบาลีเปนการบรรยายหลักธรรมภาษาไทยใหเขาใจไดลึกซึ้งและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยาง 

ภาพท่ี 4 ใบลานในจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุร ี
ที่มา: จิปาถะภณัฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ตนฉบับต๋ัวเมือง 
ก่าเปคาวาอถเมาทามเิตเทวบตุ 

คำอานภาษาไทย 

กลาวเปนคถาวา อถมโมทามิเตเทวบุตร 
จากการปริวรรตสะทอนใหเห็นวาอักษรธรรมลานนาท่ีจารลงใบลานและเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาน้ันมีการใชภาษา

บาลีกลาวนำแลวแปลเปนภาษาไทยเพ่ือใหผูที่ศึกษาใบลานสามารถเขาใจในคำสอนทางศาสนาไดงายและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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3.2 ภูมิปญญาทางดานความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการดำรงชีวิต 

การจารอักษรธรรมลานนาในใบลานนั้นโดยมากเรื่องราวตาง ๆ ที่ปรากฏนั้นมาจากการดำรงชีวิตประจำวันและการ
ถือปฏิบัติตามกรอบแนวคิดที่สั่งสมและสืบทอดกันตอมารุนตอรุน โดยมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับความเชื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
การดำรงอยูทามกลางสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว และศรัทธาในการทำความดี ดำรงตนใหอยูในศีลธรรมอันดีเพื่อที่จะไดไปเกิดในภพภูมิ
ที่ดี และอยูอยางรมเย็นเปนสุขในภายภาคหนา ดังตัวอยาง 

ภาพท่ี 5 ใบลานในจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว จ.ราชบุร ี
ที่มา: จิปาถะภณัฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

คำอานภาษาไทย 

ปรากฏเกิดหื้อทัมกะอั้น พระอินทรอยูฟา ก็ควรลวงแลวไปปน อันแผนดินหนามาไหวจิ้น ๆ หลายปมา 
เมินลวงแลว เถิกลุงผีตายหลายปมาแลว กินน้ำผันแผวกลางคน มีมาพร่ำพรอม ฟารองเสียงปน 

ยิงเยียวปนมีหลายบอนอย น้ำหื้มก็บสับบนุงผาตวยนุงคาเตียวแพรเตียวรดันุงเสื้อสะใหมแล 

เสิงแดงรัด นุงผาโสรง พรงคอควาย คนในโลกน้ี เกิด ๆ ตาย ๆ บวาเจานายเหมือนกันไพรฟา พระญาติผีแปง 
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4. บทสรุป
คัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนานั้นเปนเครื่องมือที่ใชในการถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ที่เปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษ 

กลุมชาติพันธุไทยวนมาสูคนรุนหลังใหไดศึกษาเรียนรู จากการปริวรรตอักษรธรรมลานนานั้นเพื่อศึกษาภูมิปญญาและองคความรู
ของบรรพบุรุษผานคัมภีรใบลานท่ีรักษาไวในจิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
การที่เรียกวาอักษรธรรมลานนาน้ันเปนเพราะวาสวนใหญแลวเนื้อหาจะมีความเกี่ยวของกับหลักธรรมคำสอน และพระพุทธศาสนา 
สอดคลองกับบทความวิชาการของ วัลลภ มณีเชษฐา (2561, หนา 186) ไดสรุปไวในผลการวิจัยวาการถายถอดอักษรธรรมลานนา
เปนกระบวนการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง เปนกระบวนการถายทอดตามอัธยาศัย เปนการรับรูจากการปฏิบัติโดย 
ไมรูตัว สามารถเรียนได รูไดตามความตองการและตามความสะดวกของผูรับการถายทอด 

การจารอักษรธรรมลานนาในใบลานของชาวไทยวนที่พบนั้น ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการบอกเลาเรื่องราว
ความเปนมาดานตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุใหดำรงอยูมิสูญสลายไปตามกาลเวลา เนื้อความในใบลานสะทอนใหเห็นภูมิปญญา  
ความเชื่อ และวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุไทยวนท่ีอาศัยในแผนดินไทย ชาวไทยวนดำรงชีวิตดวยการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
จนเกิดความชำนาญและถายทอดใหแกรุนหลังไดเรียนรูถือปฏิบัติสืบมา และสิ่งที่เปนเอกลักษณประการหนึ่งของกลุมชาติพันธุ  
ไทยวนนั่นก็คือความผูกพันใกลชิดกับพระพุทธศาสนาดวยความเลื่อมใสศรัทธาตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี หากทำดี อยูในศีล 
ในธรรมก็จะมีชีวิตที่ดีและรมเย็นเปนสุขทั้งในภพปจจุบันและภพหนาตอไป 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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โดยความรวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ จังหวดันครปฐม  
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และคันธรส สุขกุล5
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บทคัดยอ 

ปจจุบันปญหายาเสพติดเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของหลายประเทศทั่วโลก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชนจังหวัดนครปฐม ที่สะทอนจากปญหาในพื้นที่ เพื่อใหเกิด
แนวทางในการแกปญหาที่เปนรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
อภิปรายกลุม และการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) ภายใตแนวคิดการ
ประเมินผลแบบ CIPP Model (Daniel L. Stuffle beam) กลุมตัวอยางประกอบดวย เยาวชนที ่เสี ่ยงตอการใชสารเสพติด 

ผูปกครองของเยาวชนท่ีเสี่ยงตอการใชสารเสพติด ครู ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรทางสาธารณสุข และกลุมผูนำชุมชน  

ผลการศึกษา พบวา ผลประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความรวมมือของ
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม พบวา 1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) จังหวัดนครปฐม มีนโยบายที่
ชัดเจน ตลอดจนระดับสูงใหความสำคัญกับการแกไขปญหายาเสพติด 2) ปจจัยเบ้ืองตน/ตัวปอน (Input Evaluation) พบวา สถาน
ที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนครปฐมโครงการมีความเหมาะสม ผานการสนับสนุนของ
หนวยงานที ่เกี ่ยวของ 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พบวา มีวิทยากรมาใหความรูภายใตโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด และอบายมุข อยางสม่ำเสมอ และในพื้นที่มีการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปจจัยเสี่ยง
ซึ่งเปนวงจรสำคัญของปญหายาเสพติด ผานความรวมมือของแกนนำชุมชน 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) พบวา  
ในพื้นที่มีดำเนินการทั้งการเฝาระวัง การจับกุม ผานเครือขายและมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติด
และอบายมุขในพื้นที่ และสมาชิกทั้งหนวยงานราชการ และภาคประชาชน มีความตื่นตัว ในการแกไขปญหาการใชสารเสพติด
รวมกัน 

คำสำคัญ:  ประเมินผล, การปองกัน, สารเสพติด, เยาวชน  
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Abstract 

Today, the problem of drugs is a threat to the security of many countries around the world. This 

research aims to assess the effect of a new prevention model for drug abuse among young people of Nakhon 

Pathom Province reflecting the problem in this area to provide solutions to problems that are concrete and 

appropriate to the context of the area. This study applied qualitative research through group discussions and 

in-depth interviews data were analyzed by means of thematic analysis under the CIPP Model (Daniel L. 

Stufflebeam) evaluation concept. The sample included young people at risk of substance abuse, their parents, 

teachers, school administrators, health personnel and community leaders.  

The results of the study revealed the evaluation of the new drug abuse prevention model in youth. 

Through cooperation of relevant sectors Nakhon Pathom province found that 1) Context evaluation in Nakhon 

Pathom Province has a clear policy as well as high level of focus to solve the drug problems. 2 )  Initial factors 

/ Input evaluation found that there is a drug prevention and suppression operation center in Mueang Nakhon 

Pathom district through the support of relevant departments 3 )  Process evaluation found that there were 

lecturers to provide knowledge under the school project for white, safe, drug and deception on a regular basis. 

In this area there is a behavior modification camp in cooperation of the community leaders which reduces risk 

factors that is a key cycle of the drug problems. 4) Product evaluation found both seizure surveillance through 

the network and the implementation of the white-safe, drug-safe, and immoral education projects in the area. 

Members of the government agencies and the public sectors are working together to address the problem of 

the substance abuse in this population. 
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1. บทนำ
ปจจุบันปญหายาเสพติดเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของหลายประเทศทั่วโลก พบวา ประมาณ 275 ลานคนทั่วโลก 

ซึ่งมีประมาณ 5.6 เปอรเซ็นตของประชากรโลกที่มีอายุระหวาง 15-64 ป ใชยาเสพติดอยางนอยหนึ่งครั้ง และจำนวน 31 ลานคน 

ที่ใชยาเสพติดตองทนทุกขทรมานจากความผิดปกติในการใชยาเสพติด ประกอบกับคนหนุมสาวทั่วโลก 13.8 ลานคนที่มีอายุ
ระหวาง 15-16 และระบุวามีผูเสียชีวิตราว 450,000 คน (United Nations Office on Drug and Crime, 2018) และการแพร
ระบาดของสารเสพติดมาจากหลายทิศทางซึ่งเสนทางการคาของจะกระจายตัวอยูในทวีปตาง ๆ ทั่วโลก และพบวาในภูมิภาคเอเชีย
เปนจุดพักยาจากภูมิภาคตาง ๆ เพื่อนำสงไปสูพื้นท่ีอื่น ๆ ตอไป (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) 

สำหรับประเทศไทยนั้นยาเสพติดเปนปญหาสังคมที่สำคัญอยางยิ่ง ทั้งในฐานะที่เปนผูผลิตยาเสพติดเปนตลาดสินค า 
และแหลงที่จะนำยาเสพติดตอไปประเทศอื่น ๆ (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด , 2553)  และจากผล
จากการสำรวจสถานการณแพรระบาดของยาเสพติด พบวา สัดสวนของผูเขารับการบำบัดรายใหมมากกวาผูบำบัดรายเกา โดยคิด
เปนสัดสวนคาคงที่อยูที่รอยละ 77 - 80 อายุที่ใชยาเสพติดครั้งแรกของผูบำบัด มากกวารอยละ 50 จะมีอายุระหวาง 15 - 19 ป 

และอีกกลุมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกพื้นที่ คือ กลุมที่มีอายุนอยกวา 15 ป (สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทั กษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 2554) สำหรับตัวยาที่ผูเขารับการบำบัดใชเปนตัวแรกมากที่สุด คือ ยาบา (รอยละ 76 - 

79) รองลงมา คือ กัญชา (รอยละ 11 - 13) และสารระเหย (รอยละ 4 - 7) และยังคงพบกลุมเสพรายใหม คือ กลุมเยาวชนท่ีมีอายุ
15 - 19 ป และอายุต่ำกวา 15 ป ถึง รอยละ 21.5 ซึ่งจากสถิติของผูเขารับการบำบัด พบวา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่อยูนอกระบบ
การศึกษาและในระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน (สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด , 2557) จากขอมูลเชิงพื้นที่ยังพบการระบาดอยางตอเนื่อง ซึ่งพบวา จังหวัด
นครปฐมมีปญหายาเสพติดแพรระบาดอยูในระดับมาก และมีโอกาสพัฒนาไปถึงระดับมากที่สุด (รอยละ 6.0) โดยจังหวัดนครปฐม 

เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร และจากขอมูลเชิงลึก พบวา เปนจุดพักยาตลอดจนเปนทางผานของยาเสพ
ติดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหยากตอการควบคุมและเปนปญหาที่สำคัญตอกลุมเยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2555)  และสถานการณพฤติกรรมการตดิยาเสพติดในชวงอายุ 13 - 19 ป ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบวา มี
อัตราการใชยาเสพติด คิดเปนรอยละ 37 และสถานการณผูเขารับการบำบัดยาเสพติดของจังหวัดนครปฐมในป 2558 - 2559 

พบวา ภาพรวมเมื่อจำแนกตามอายุ พบวา ชวงอายุที่มีสถิติเขารับการบำบัดสูงอยูในชวงอายุ 12 - 17 ป คิดเปนรอยละ 15 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา กลุมเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใชยาเสพติดสูงเริ่มที่ ชวงอายุ 13 - 19 ป (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม, 2559)  

จากยุทธศาสตรการดำเนินงานในแตละชวงเวลาของรัฐบาลองคประกอบหลักของยุทธศาสตรไมไดเปลี่ยนไปรัฐบาล
ยังคงเนนภารกิจงานในมิติตาง ๆ อันประกอบดวย การควบคุมการแพรระบาดของตัวยาเสพติดและผูเกี่ยวของในกระบวนการคา/
การขนยา โดยแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบก็ดำเนินการแตเฉพาะในสวนของตนขาดการบูรณาการดานความรวมมือในการปองกัน
การเขาสูวงจรยาเสพติดของเยาวชนทำใหการแกปญหาไมครบวงจร ดังนั้นแมรัฐบาลมีนโยบาย มาตรการตาง ๆ มากมาย ก็ยังไม
สามารถยับยั้งนักเสพรายใหมไดสำเร็จ จากปญหาการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของหลาย
ประเทศทั่วโลก และไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยในแถบเอเชียปญหาผูใชยาเสพติดที่ (United Nations Office on 

Drugs and Crime, 2018) พบคือ นักเสพหนาใหม และมีอายุเริ่มเสพลดลงเรื่อย ๆ อยางตอเนื่อง พื้นที่การระบาดสวนใหญพบ
มากในภาคกลาง (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 , 2558) และจากการทบทวนปจจัยที่มี
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ความสัมพันธ หรือปจจัยที่มีอิทธิพลการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน สวนใหญเปนการศึกษาเชิงปริมาณ แตยังขาด
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดในพ้ืนที่ท่ีครอบคลุมถึงความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรค
ของการดำเนินการในพ้ืนท่ีที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของมากอน 

ผูวิจัยจึงสนใจในการนำแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มาประเมินผลรูปแบบการปองกันการใช
สารเสพติดรายใหมในเยาวชน ของจังหวัดนครปฐม เพื่อนำไปปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถแกปญหาไดจริง 
ตลอดจนนำไปเผยแพรในพื้นที่อ่ืน ๆ ได 

2. วัตถุประสงคการศึกษา
1) เพื่อประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความรวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ

จังหวัดนครปฐม 

2) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความรวมมือของ
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม 

3. วิธกีารดำเนินงานวิจัย
 3.1 รูปแบบการวิจัยและกลุมตัวอยาง 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความรวมมือ
ของภาคสวนที่เกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการอภิปรายกลุม (Focus Group 

Discussion) และการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) กับผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders)  โดยครอบคลุมประเด็นของ
การประเมินผล ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตอรูปแบบการปองกนัการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชนโดยความรวมมือของ
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุมตัวอยางจำนวน 5 กลุม ไดแก 1) กลุมเยาวชนท่ีเสี่ยงตอการใชสารเสพติด  2) กลุม
ผูปกครองของเยาวชนที่เสี่ยงตอการใชสารเสพติด 3) กลุมครูและผูบริหารโรงเรียน 4) กลุมบุคลากรทางสาธารณสุข 5) กลุ มผูนำ
ชุมชน ทำการเก็บขอมูล กลุมละ 8 – 12 คน หรือจนกวาขอมูลจะอิ่มตัว ซึ่งกระบวนการเปนการประชุมทีละกลมุ ดำเนินการโดยใช
เทคนิคการสนทนากลุมยอย แตละกลุมมีความหลากหลายของสมาชิกเสนอแนวทางรวมกัน 

3.2 ขอบเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกำหนดพื้นที่การศึกษา ครอบคลุม 7 อำเภอ ของจังหวัดนครปฐม เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการ

ระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนอยูในระดับสูง และพื้นท่ียินดีใหทำการศึกษา 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม แบบก่ึงมีโครงสราง (Semi 

- structured interview) ครอบคลุมการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน ตลอดจนศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะในการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน  

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยสงหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลวิจัยและแนะนำาตัวในหนวยงานที่เกี่ยวของ  และใหลงชื่อในเอกสารยินดีเขา
รวมงานวิจัยหลังจากน้ันดำาเนินการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal 

interview) ตามประเด็นที่กำาหนดไวระหวางการสัมภาษณจะใชเทคนิคการสะทอนกลับการถามซ้ ำ การยกตัวอยาง เพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองและสามารถ ขจัดความลำาเอียงในการสรุปผล 
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3.5 การวิเคราะหขอมูลและตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพ 

ขอมูลผานการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic analysis) ตามข้ันตอนดังน้ี 1) การจัดระเบียบขอมู 2) การกำาหนดรหัส
ขอมูล 3) การใหความหมายและตีความขอมูล 4) การแสดงขอมูลจัดกลุมและ 5) การนำเสนอขอมูล และสรางความนาเช่ือถือของ
ขอมูลโดยใหความสำาคัญดานระยะเวลาที่อยูในสนามที่นานพอโดยผูวิจัยสรางความคุนเคยและไววางใจกับผูใหขอมูลโดยการเขาไป
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป จนผูใหขอมูลเกิดความคุนเคยและไววางใจมากยิ่งข้ึน จึงดำเนินการสัมภาษณและตรวจสอบสามเสาดาน
ขอมูล ดานวิธีการวิจัย การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญและผูใหขอมูล 

4. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความรวมมือของภาคสวน

ที่เกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. ดานสภาวะแวดลอม (Context) จากการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดย

ความรวมมือของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จังหวัดนครปฐม ปญหาที่พบในพ้ืนที่มีแนวโนมที่จะขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุมเด็กและเยาวชน โดยจากการศึกษาพบวาในบางพื้นที่ยังเปนแหลงมั่วสุม แพรระบาดของสารเสพติด และบางพ้ืนที่ยังเปนจุด
เสี่ยงตอการพักยาท่ีกระจายสูภูมิภาคอื่น ๆ รวมไปถึงโรงเรียนยังมีจุดลับตาที่เอื้อตอการไปมั่วสุมใชสารเสพติด จึงเปนผลใหมีผูเสพ
สารเสพติดรายใหมที่มีอายุนอยเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก  ซึ่งจากปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงศึกษาคนควาและ พบวา ในพื้นที่ให
ความสำคัญในการนำนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานของรัฐบาล ดานการปองกันยาเสพติด มาใชใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ซึ่งนโยบายท่ีชัดเจนโดยและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอยางตอเนื่อง ในดานการสงเสริมปองกันไมเสพ
สารเสพติด โดยเนนการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เพื่อเสริมสรางความตระหนักและ
ภูมิคุมกันยาเสพติดในทุกกลุมวัย พบวามีการดำเนินงานและเกิดความสำเร็จเปนรูปธรรม เชน การเสริมสรางองคความรู สรางกลุม
ทำกิจกรรม และเกิดกิจกรรมแสดงความสามารถ เชน การประกวด Dancercise ซึ่งพบวา มีเครือขายแกนนำเยาวชนเขามามีสวน
รวมอยางครอบคลุม โดยวัตถุประสงค เปนการเปดโอกาสใหเยาวชนในชุมชนไดแสดงออกตามความสนใจและสังคมยอมรับในสิ่งที่
เยาวชนเปน สงผลใหเยาวชนรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง โดยเนนความหลากหลายของกิจกรรมครอบคลุม ทั่วถึง เขาถึง เนนการมี
สวนรวมที่ตรงกับความสนใจของเยาวชนเพ่ือใหกิจกรรมเกิดความตอเนื่อง  จะสงผลใหเยาวชนรูสึกเห็นคุณคาในตนเองและหางไกล
จากการใชยาเสพติด  ซึ ่งสอดรับกับผลการศึกษาที่พบวา การเสริมสรางใหนักเรียนมีความคิดและเห็นคุณคาในตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกพฤติกรรมการปองกันยาเสพติดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (นิตยา หยองเอน
, 2556) นอกจากความสำเร็จและยังพบจุดที่ตองปรับปรุง จากขอมูลพบวา กลุมที่เขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเยาวชนใน
สถานศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ แตพบวากลุมเยาวชนนอกสถานศึกษามีปริม าณนอย และสวนใหญ
ไดรับการละเลยจากการเสริมหนุนใหเขารวมกิจกรรมจากหนวยงานตางๆ และจากขอมูลเชิงลึกในพื้นที่กลุมนักเสพรายใหมสวน
ใหญเปนเยาวชนนอกสถานศึกษา ที่มีอายุนอยลงเรื่อยๆ และมีปริมาณเพิ่มอยางตอเนื่อง และงานสำคัญในพื้นที่อีกสวนหนึ่งใน
จังหวัดนครปฐม คือ การคัดกรอง บำบัดฟนฟูลดอันตรายจากยาเสพติดและกลับคนืสูสังคม โดยประสานความรวมมอืภาคีเครอืขาย
ในพื้นที่ โดยดำเนินงานในรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกลุมเปาหมายเปนกลุมนักเสพรายใหม ซึ่งมีการดำเนินงานอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรมและเกิดจากการมีสวนรวมในเชิงพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสรางความรวมมือ (Collaboration) 

เปนคุณลักษณะที่สำคัญที่ทำใหการทำงานรวมกันใหประสบความสำเร็จ ความรวมมือจึงเปนคุณลักษณะท่ีกลุม ทีม หรือองคกรพึง
ปรารถนา (Croewther, 1996)  และยังสอดรับกับยุทธศาสตรชาติของประเทศ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและ
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เสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกัน
และขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2562)   

นอกจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่แลว ยังพบแตปญหาหรือจุดที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมของกิจกรรมนี้ 
จากปญหาในพื้นที่พบวา เยาวชนบางสวนเลิกใชยาและกลับไปเปนคนดีของสังคม แตบางสวนใชคายนี้เพื่อสรางเครือขายดานยา
เสพติด และบางรายอาจกระจายสูจังหวัดใกลเคียงไดซึ่งอาจสงผลลุกลามและยากแกการควบคุม ซึ่งในพ้ืนท่ีไดมองเห็นปญหา และ
อยูในกระบวนการควบคุมปองกัน ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่วาสภาพแวดลอมทางสังคมของชุมชนแหลงที่อยูอาศัยที่มีลักษณะตางคน
ตาง มีความสำคัญตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน (Roberts, Oyun, Batnasan, & Laing, 2005) และสอดคลอง
กับการศึกษาของซูซาน พบวา สิ่งแวดลอมท่ีมีการระบาดของยาเสพติด สงผลใหวัยรุนอยากลองยาเสพติด (Susan, 2008) 

2. ดานปจจัยนำเขา (Input) จากผลการศึกษา พบวา หนวยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐมใหความสำคัญในการจัดการ
ปญหายาเสพติด ทั้งในดานการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ในการทำกิจกรรมดานการปองกันสารเสพติดในกลมุเยาวชนท้ัง
ในและนอกสถานท่ีอยางเพียงพอ ซึ่งมีศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองนครปฐม ทำหนาที่ในการติดตอ
ประสานงานในพื ้นที ่ ผานการอบรมกอนดำเนินการในสถานที ่จริง และมีการใชงบประมาณในดานสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนอยางเหมาะสม เพื่อทำหนาที่ปองกันและสามารถเขาถึงเยาวชนกลุมเสี่ยงได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดที่ วาการ
เสริมสรางองคความรู เปนปจจัยที่สำคัญที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม (Green, & Kreuter, 1999) และยังสอดรับแนวคิดของ 
สายสุดา สุขแสง (2560) พบวา การใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหแกแกน
นำภาคประชาชนสงผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

แตจากขอมูลพบวา การติดตอประสานงานในพื้นที่ยังขาดความครอบคลุม ซึ่งสวนใหญเปนภาครัฐ แตบางพื้นที่ยังขาด
การทำงานรวมกันของภาคประชาชน เนื่องจากปญหายาเสพติดเปนปญหาที่ลอแหลม และอาจสงผลใหเกิดอันตรายไดในพื้นที่ ซึ่ง
ทำใหเกิดปญหาในการติดตอประสานงาน และพบวายังขาดระบบสารสนเทศการแลกเปล่ียนขอมูลของภาคสวนท่ีเกี่ยวของระหวาง
ภาครัฐ ภาคชุมชน และแกนนำครอบครัว ซึ่งถามีการพัฒนาเกิดขึ้นจะสงผลใหเกิดการทำงานที่เปนรูปธรรม รวมเร็ว และแกปฐหา
ไดตรงสาเหตุมากขึ้น เปนไปตามแนวคิดที่วา ความกาวหนาในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทำใหความรูแพรกระจายและเปดใหเกิดการรับรมูากขึ้น เขาถึง และสื่อสารกันงายขึ้น สามารถตอยอดไปสูความรูใหม ที่
นำไปสูการเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอน (นภดล เลือดนักรบ, 2560) และสอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา การเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศดานยาเสพติดสงผลตอพฤติกรรมการปองกันยาเสพติด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  (นิตยา หยองเอน, 2556)  

3. ดานกระบวนการ (Process) จังหวัดนครปฐมมีการจัดใหมีวิทยากรมาใหความรูภายใตโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดภัยปลอดยาเสพติดและอบายมุขอยางสม่ำเสมอ โดยมีการจัดคายเพ่ือใหความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน โดยมี
ครอบครัว แกนนำชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมมือกันเฝาระวังและดูแลเยาวชนกลุมเสี่ยงใหหางไกลยาเสพติด และยังพบวา
บางพื้นที่มีการนำแนวคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใชในการเสริมสรางภุมิคุมกันดานการใชสารเสพติดของเยาวชน 

ซึ่งพบวาไดประโยชนอยางมากในเชิงพื้นที่ ผานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในพื้นที่   
นอกจากนี้ยังพบจุดออนที่ตองพัฒนา พบวา การจัดกระบวนการมีการกระจุกตัวอยูบางพื้นที่เทานั้นซึ่งสวนใหญเปน

พื้นที่ท่ีมีแกนนำท่ีมีศักยภาพ และมีอุดมการณที่แนวแนในการปองกันการใชยาเสพติด จึงสงผลใหพ้ืนท่ีขาดแกนนำดานยาเสพติดที่
เพียงพอและครอบคลุม จึงไมสามารถควบคุมได ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ อิสรภาพ มาเรือน (2559) พบวา  การมีสวนรวมของ
ชุมชน และเครือขาย ในการวิเคราะหปญหาและศักยภาพการแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน เปนปจจัยแกงความสำเร็จในการ
ควบคุมและแกไขปญหายาเสพติด  
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4. ดานผลผลิต (Product) จังหวัดนครปฐม มีการดำเนินงานท่ีเกิดจากหนวยงานที่ดูลแล ไดแก ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองนครปฐม ที่ดำเนินการทั้งการเฝาระวังและการจับกุม รวมถึงมีเครือขายโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดภัยปลอดยาเสพติดและอบายมุข พรอมทั้งมีผูนำชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นที่รวมกันเผยแผองคความรูดาน
การเฝาระวังสารเสพติด การปลูกจิตสำนึกดานการเฝาระวังสารเสพติดระดับครัวเรือนในชุมชน และสนับสนุนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสำหรับเยาวชนสอดคลองกับการศึกษาของสายสุดา สุขแสง (2560) พบวา การใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใหแกแกนนำภาคประชาชนสงผลตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่  และ
การศึกษาของสุวิทย สลามเตะ (2561) พบวา การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมภาวะผูนำเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว เพื ่อการปองกันการติดยาเสพติด จึงเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนใหเด็กและเยาวชนไดรับภูมิคุมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมตอไป แตสิ่งที่ตองปรับปรุง พบวา ยังขาดการสรางระบบสำหรับประเมินการ
เสริมสรางองคความรูและฝกทักษะที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดระบบถายทอดองคความรูแกเยาวชน สายดวนออนไลน
ปรึกษาหรือรายงานสถานการณดานการใชยาเสพติดที่นาสนใจและเขาถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว ผานชองทางการสื่อสาร เชน 

line Facebook website ฯลฯ สอดคลองกับแนวคิดที่วา ความกาวหนาในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำใหความรูแพรกระจายและเปดใหเกิดการรับรูมากขึ้น เขาถึง และสื่อสารกันงายขึ้น สามารถตอยอดไปสู
ความรูใหม ที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลงในแตละขั้นตอน (นภดล เลือดนักรบ, 2560) และการรับสารนิเทศจากสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอ
การปองกันยาเสพติด และผลจากวิจัยที่พบวา การประชาสัมพันธสงผลตอการปองกันยาเสพติดของบุคลากรอาชีวศึกษาในภาค
อีสานตอนลาง (ธนชน อินทจันทร, 2556) 

5. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดโครงสราง อำนาจและสายการบริหาร และการปองกันเฝา
ระวัง ควบคูไปกับการมีทีมคนหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะควรมีนโยบาย ใหเด็กและเยาวชนแสดงออก 

2. ผูบริหารโรงเรียนและผูนำชุมชน ควรมีการกำหนดนโยบาย วางแผน และตัดสินใจเก่ียวกับการปองกันพฤติกรรมการ
ใชสารเสพติด ควรพิจารณาทั้งตัวเยาวชน และสิ่งแวดลอมรอบตัวเยาวชน คือ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนปรับ
ทัศนคติของผูนำชุมชนในการรวมเปนเจาของปญหา ตลอดจนแชรขอมูลที่สำคัญในการปองกันการใชยาบา 

3. ภาคชุมชน ควรวางแผน และสนับสนุน ดานความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติ  ที่ถูกตองแกผูปฏิบัติการท่ี
เกี่ยวของในพื้นที่ และสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนา
กิจกรรมที่ตรงกับความตองการของเยาวชน เพื่อใหเกิดความหลากหลาย  

4. ภาครัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเกีย่วของกับดำเนินการควบคมุสื่อท่ีเขาถึงเยาวชนของประเทศไทย

6. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. นำผลที่ไดจากการศึกษาตอยอดการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดยความ

รวมมือของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ และเสนอเปนเชิงนโยบายใหกับผูบริหาร และผูปฏิบัติการดานยาเสพติดในพื้นที่ทดลองใชรูปแบบ 

เพื่อท่ีจะสามารถแกปญหาไดจริง  
2. ควรมีการศึกษาเพ่ือทดลองใชและประเมินผลการประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน

ที่มีการปรับปรุงใหดีขึ้น 
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3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการประเมินผลรปูแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชน โดย
ความรวมมือของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ  ที่มีบริบทเขตเมือง และเขตชนบท เพราะบริบทของชุมชนมีความสัมพันธกับรูปแบบการ
ปองกันการใชสารเสพติดรายใหมฯ ทั้งน้ีชุมชนเมืองจะมีความซับซอนของการจัดการดานปองกันสูงกวาชุมชนชนบท 

กิตติกรรมประกาศ 

ทางทีมงานวิจัยขอขอบพระคุณศนูยศึกษาปญหาการเสพติด (ศศก.) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ท่ีสงเสริมทุนสนับสนุนสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี โดยผสูนับสนุนไดเปดโอกาส
ใหผูวิจัยและคณะไดใชความรเูพื่อการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้จนดำเนินการสำเร็จลุลวงไปดวยด ี

การประเมินผลรูปแบบการปองกันการใชสารเสพติดรายใหมในเยาวชนโดยความรวมมือของภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จังหวัด
นครปฐม ในคร้ังนี้สำเร็จลุลวงไดตองขอกราบขอบพระคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของในอำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม 

อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล ที่กรุณาใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะจนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัย
รูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สุทธิชา สุขเอ่ียม1*, ทิตภรณ เซี่ยงลี่1, อรณัส อุบลแยม1
,
 ภารณี นิลกรณ2* ,ประพันธ ขันติธีระกุล2,  

อุกฤษฏ อําไพพันธุ2, วาริศา เพชรธีรานนท2
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2อาจารยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม

*sutticha2542@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการ
ตั้งครรภของนักศึกษาหญิงช้ันปท่ี 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ 
คือ นักศึกษาหญิงช้ันปท่ี 3 ท้ังหมดจํานวน 275 คน ไดกลุมตัวอยาง 163 คน จากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane) โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษาหญิง ช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก สาขา ผูที่พักอาศัยอยูดวย สถานภาพครอบครัว ความเช่ือเรื่องเพศ ความรู
เกี่ยวกับการตั้งครรภในวัยรุน สัมพันธภาพของครอบครัว กิจกรรมในครอบครัว พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพื่อน แรงจูงใจจาก
เพื่อนในการเท่ียวสถานท่ีบันเทิง และการเปดรับขาวสารดานคานิยมทางเพศ  สวนผลการศึกษาท่ีไมมีความเก่ียวของกับพฤติกรรม
เสี่ยงการต้ังครรภในนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 ไดแก อายุ บุคคลแรกที่ปรึกษาเวลามีปญหา ที่พักอาศัยขณะศึกษา โดยทั้งหมดนั้นมี
ความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาสามารถนําไปปองกันพฤติกรรมเสี่ยงการตังครรภของ
นักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และพ้ืนที่อื่น ตลอดจนนํามาใชกําหนด
มาตรการ หรือ นโยบาย ในการปองกันการต้ังครรภได 

คําสําคัญ: พฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภ, นักศึกษาหญิง, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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Abstract 

The purpose of this research was to find the correlation of factors associated with pregnancy risk 

behavior of the third year female students of the Faculty of Science and Technology. Nakhon Pathom 

Rajabhat University The population in this study was 275 third-year female students. 163 were sampled from 

the sample size of Taro Yamane using questionnaires. Analyzed using a frequency distribution. Standard 

deviation, percentage value, one-way variance (One-Way Analysis of Variance) with statistical significance level 

0.05. 

The results of the research were as follows: Factors related to pregnancy risk behaviors among the 

third year female students of the Faculty of Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University 

were residences. Family status Belief in sex Knowledge of teen pregnancy, family relationships. Family 

activities Peer Sexual Behavior Peer incentives for entertainment And exposure to news on gender values The 

results of the study that did not relate to the risk behavior of pregnancy in the third year of female college 

students were age, first person, counselor when having problems. Accommodation while studying All of them 

are different. The study results were statistically significant at level 0.05 and the study results could be used 

to prevent pregnancy risk behavior among the third year female students of the Faculty of Science and 

Technology. Nakhon Pathom Rajabhat University And other areas As well as being used to define measures or 

policies to prevent pregnancy in policy 

Keywords: Pregnancy Risk Behaviors, Female Students, Faculty of Science and Technology 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2717 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



บทนํา 
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย จิตใจและอารมณมากที่สุดและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดของวัยรุน 

คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ซึ่งเกิดจากระบบฮอรโมนเพศในรางกาย วัยรุนทั้งชายและหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายท่ีพรอมสําหรับการเจรญิพันธุ ฝายหญิงสามารถใหกําเนิดบุตรหรอืตั้งครรภได ประกอบกับเปนชวงวัยแหงความอยากรูอยาก
ลอง และคานิยมในการมีเพศสัมพันธเปลี่ยนไปจากในอดีตวัยรุนจึงมีเพศสัมพันธในอายุท่ีนอยลง จึงทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาได 
เชน การเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส การตั้งครรภกอนวัยอันควร (World Health Qrganization, 2017)  จากรายงาน
อัตราเกิดมีชีพเฉลี่ยทั่วโลกในมารดาอายุ 15-19 ป ในป ค.ศ. 2015 คิดเปนรอยละ 44.1 ตอประชากรหญิงในกลุมอายุเดียวกัน 
1,000 คน และอัตราการคลอดในวัยรุนไทยอายุ 15-19 ป ตอประชากรหญิงในกลุมอายุเดียวกัน 1,000 คน พบวาในป พ.ศ. 2554-
2557 มีอัตรารอยละ 53.04, 53.04, 51.2 และ 47.9 ตามลําดับ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2559) 
ขอมูลการคลอด ป พ.ศ. 2557 พบวา วัยรุนอายุ 10-14 ป มีจํานวนคลอดท้ังหมด 3,213 คน วัยรุนอายุ 15-19 ป มีจํานวนคลอด
ทั้งหมด 112,277 คน และมีการคลอดซ้ําในวัยรุน อายุ 15–19 ป คิดเปนรอยละ 12.5 ในวัยรุน อายุ 10–14 ป คิดเปนรอยละ 0.1 
(กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2558) ซึ่งแสดงถึงวัยรุนมีการตั้งครรภในอัตราที่สูง 

การตั้งครรภในวัยรุนจะสงผลกระทบทั้งตอตัววัยรุนเองและเด็กที่เกิดจากมารดาวัยรุน เชน การเจริญเติบโตของรางกาย
หยุดชะงักหรือเพิ่มนอยกวาปกติ เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน เชน ภาวะทุพโภชนาการ โลหิตจางความดันโลหิตสูงรวมกับการ
ตั้งครรภ การติดโรคในระหวางตั้งครรภโดยเฉพาะโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภาวะศีรษะทารกไมไดสัดสวนกับชองเชิงกราน การตก
เลือดระยะหลังคลอด (นันทพร แสนศิริพันธ, 2555) และการศึกษารูปแบบการดําเนินการปองกันการต้ังครรภของวัยรุนในประเทศ
ไทย (ปทมา ผองสมบูรณ และโสภิต จําปาศักดิ์, 2558) มีหลายรูปแบบ ไดแก ครอบครัวเปนฐาน (Family Based) เปนการทํา
หนาท่ีของครอบครัวใหสมบูรณ โดยครอบครัวตองใหเวลาใหความรักความเอาใจใสและตอเนื่อง เปนตัวอยางท่ีดีเปนท่ีปรึกษาในทุก
เรื่อง มีทักษะในการถายทอดสิ่งที่ดีใหเด็ก สอนทักษะชีวิตเด็ก สรางภูมิคุมกันชีวิตโรงเรียนเปนฐาน (School Based) เปนการทํา
หนาท่ีในสวนของโรงเรียน โดยเปนตัวอยางท่ีดี เสริมทักษะการใหคําปรึกษา คัดกรองกลุมเสี่ยง สอนเนนกลุมเสี่ยง (ศิริพร จิรวัฒน
กุล และคนอื่น ๆ, 2554) และยังมีการศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่ใชรูปแบบการจัด กิจกรรมใหความรูทางเพศศึกษาและ
เสริมสราง ทักษะชีวิต ไดแก การพัฒนารูปแบบปองกัน การต้ังครรภของวัยรุนหญิงไทยตอนตนโดยใช โรงเรียนเปนฐาน (ชลลดา 
ไชยกุลวัฒนา, 2556) 

จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อหาคําอธิบายที่เหมาะสมในการใชอธิบายบริบทของปญหา
ดังกลาวในสังคมไทยอยางแทจริงเพ่ือนําไปสูการจัดทําแนวทางการแกไขและขอเสนอในเชิงนโยบายท่ีเหมาะสมเนื่องจากการ
ตั้งครรภวัยรุนมีลักษณะเปนพลวัตสูงและแตกตางจากสิ่งที่เคยเกิดข้ึนในอดีต ดังนั้นคณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพื่อนําไปสูการปองกันท่ีเหมาะสมตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมเส่ียงการตั้งครรภของนักศึกษาหญิงช้ันปที่  3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

วิธีดําเนินงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ดวยวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ดําเนินการเก็บขอมูลหลังจากช้ีแจงวัตถุประสงคใหกลุมตัวอยางทราบ 
เมื่อกลุมตัวอยางมีความสมัครใจในการเขารวมการวิจัยจึงดําเนินการใหกลุมตัวอยางตอบคําถามในแบบสอบถาม หลังจากไดขอมูล
ครบถวนแลวผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบขอมูล และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม ปการศึกษา 2562 รวมนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 275 คน ทําการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยใชสูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซึ่งคิดกลุมตัวอยางได 163 คน สําหรับขนาดของกลุมตัวอยาง ไดกําหนดใหคาความ
คลาดเคลื่อนเปน 0.05  ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลากจากรายช่ือ
นักศึกษา ใหไดครบตามจํานวนท่ีคํานวณกลุม ตัวอยาง  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบไปดวย 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง ข้ึนเอง จํานวน 10 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม จํานวน 38 ขอ โดยแบงตามปจจัยเสี่ยงการต้ังครรภ แบงออกเปน 5 ดาน 

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 10 ขอ มี
คําตอบใหเลือกตอบเปน 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง และไมเคยปฏิบัติ  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และตัวแปรที่เกี่ยวของ ดวยการแจกแจงจํานวน คาเฉลี่ย รอยละ และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหตามตัวแปรวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 3  ทาน 

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาแกไขความตรงเชิงเนื้อหาและความเขาใจของภาษาท่ีใชในขอคําถามแตละขอ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ความสอดคลองของขอคําถามกับตัวแปรที่ใชในการวิจัยกอนนําไปทดลองหาคาตรวจสอบหา
คาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือตอไป 

การตรวจสอบหาคาความเที่ยง (Reliability)โดยนําแบบสอบถามท่ีไดตรงเชิงเนื้อหาแลวนําไปทดลอง (Try out) กับ
กลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความเท่ียง (Reliability) คาความ
เที่ยงอยูที ่0.73 ซึ่งเปนคาท่ียอมรับได คือ มากกวา 0.7 ซึ่งสามารถนําไปเก็บขอมูลจริงได 

ผลการวิจัย 
1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้  กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้มีจํานวน 

163 คน เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญอายุ 22 ป คิดเปนรอยละ 62.6  ที่พักอาศัยสวนใหญ พัก หอพัก/บานเชา คิด
เปนรอยละ 76.1 พักอาศัยอยูกับเพื่อน คิดเปนรอยละ46.0  สถานภาพทางครอบครัวสวนใหญ บิดา-มารดา อาศัยอยูดวยกัน
ดวยกัน คิดเปนรอยละ 71.2 ความเชื่อเรื่องเพศสวนใหญ จะรักษาความบริสุทธ์ิจนกวาจะแตงงาน คิดเปนรอยละ 46.6  

2. ระดับของตัวแปรปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาในแตละดานจําแนกตามจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตอบ
แบบสอบถามของนักศึกษาหญิงช้ันปท่ี 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดดังนี้   

2.1 ปจจัยดานคานิยมตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพบวา กลุมนักศึกษาหญิง ช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการรับรูเก่ียวกับคานิยมตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยูในระดับมาก ( x = 3.75, SD = 0.69) 
 2.2 ปจจัยดานครอบครัว พบวา . สัมพันธภาพดานครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.68, SD = 0.59) ดาน
สัมพันธภาพดานครอบครัวอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.68, SD = 0.59) ดานกิจกรรมภายในครอบครัวอยูในระดับมาก ( x = 

3.94, SD = 0.732) 
2.3 ปจจัยพฤติกรรมทางเพศของกลุมเพื่อน พบวา กลุมนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีพฤติกรรมทางเพศของกลุมเพ่ือนอยูในระดับมาก ( x = 3.45, SD = 0.55) ดานแรงจูงใจจากเพ่ือน
ในการเท่ียวสถานท่ีบันเทิง  อยูในระดับมาก ( x = 3.814, SD = 0.97) ปจจัยดานแรงจูงใจจากเพ่ือนในการเท่ียวสถานท่ีบันเทิง อยู
ในระดับปานมาก ( x = 3.81, SD = 0.97) 

2.4 ปจจัยดานทางสังคม ดานแวดลอม และสื่ออินเทอรเน็ต พบวานักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับมาก ( x = 3.95, SD = 0.64) 

2.5. ดานพฤติกรรมเสี่ยงในการต้ังครรภ  พบวา พฤติกรรมเสี่ยงในการต้ังครรภของนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.74, SD = 0.25) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางในปจจัยแตละดาน 

ตัวแปร x S.D. ระดับ 
คานิยมตอพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 3.75 0.69 มาก 
ปจจัยดานครอบครัว 
-สัมพันธภาพดานครอบครัว 3.68 0.59 ปานกลาง 
-กิจกรรมภายในครอบครัว 3.94 0.73 มาก 

พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพ่ือน 
-พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพ่ือน 3.45 0.55 มาก 

-ปจจัยแรงจูงใจจากเพื่อนในการเท่ียวสถานท่ีบันเทิง 3.81 0.97 มาก 

ปจจัยทางสังคม ดานแวดลอม และสื่ออินเทอรเน็ต 3.95 0.64 มาก 

พฤติกรรมเส่ียงในการต้ังครรภ 2.74 0.25 ปานกลาง 

3. แสดงปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษาหญิงชั้นปที่ 3  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดแก สาขา ผูที่พักอาศัยอยูดวย สถานภาพครอบครัว ความเช่ือเรื่องเพศ ความรู
เกี่ยวกับการตั้งครรภในวัยรุน สัมพันธภาพของครอบครัว กิจกรรมในครอบครัว พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพื่อน แรงจูงใจจาก
เพื่อนในการเที่ยวสถานท่ีบันเทิง การเปดรับขาวสารดานคานิยมทางเพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของ
นักศึกษาหญิงช้ันปท่ี 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 2 

 ตารางท่ี 2 แสดงปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภของนักศึกษาหญิงช้ันปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

* p-value < 0.05

ปจจัย พฤติกรรมเส่ียงการต้ังครรภของนักศึกษา 
df F P - value 

สาขา 162 1.345 0.0183 

ผูที่พักอาศัยอยูดวย 162 3.545 0.008 

สถานภาพครอบครัว 162 3.635 0.007 

ความเชื่อเรื่องเพศ 162 1.416 0.002 

ความรูเกี่ยวกับการต้ังครรภในวัยรุน 162 2.580 0.005 

สัมพันธภาพของครอบครัว 162 2.243 0.009 

กิจกรรมในครอบครัว 162 1.792 0.041 

พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพ่ือน 162 3.580 0.000 

แรงจูงใจจากเพ่ือนในการเท่ียวสถานท่ีบันเทิง 162 9.7 0.000 

การเปดรับขาวสารดานคานิยมทางเพศ 162 5.187 0.000 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยมีประเด็นสามารถนํามาอภิปรายผลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง

การตั้งครรภ ของนักศึกษาหญิงช้ันปท่ี 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังนี ้
ประเด็นดานครอบครัวของนักศึกษา ภายใตตัวแปรผูที่พักอาศัยอยูดวยของเยาวชน  สถานภาพครอบครัว และ

สัมพันธภาพของครอบครัวที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฤษณพร 
ศิริจรรยา (2550) พบวา ผูที่พักอาศัยอยูดวยคือแฟนและครอบครัวมีความสัมพันธกับการจัดการของครอบครัวตอการตั้งครรภ
วัยรุน และการศึกษาของศศินันท พันสุวรรณ (2557) พบวา ผูที่ผักอาศัยอยูดวยขณะศึกษามีความสัมพันธกับการศึกษา
ประสบการณหลังตั้งครรภวัยรุนที่ ไมไดแตงงานในวัยรุนภาคเหนือตอนบนต้ังครรภในวัยรุน และกัลพร  ยังดี (2558) พบวา 
สัมพันธภาพระหวางคูสมรสท่ีไมดีสงผลถึงภาวะซึมเศราหลังคลอดในมารดาที่มีภาวะแทรกซอนทางสูติศาสตรที่เขารับบริการใน
แผนกหลังคลอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยผลเปนไปตามผลการศึกษาของ อมรรัตน สวางเกตุ (2560) พบวา ปญหาครอบครัว
แตกแยกมีความสัมพันธกับปจจัยที่นํามาสูการต้ังครรภและการปรับตัวของหญิงต้ังครรภวัยรุน แตไมเปนไปตามผลการศึกษาของ 
พบวา ปญหาครอบครัวแตกแยกมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีนํามาสูการต้ังครรภและการปรับตัวของหญิงต้ังครรภวัยรุนแตไมเปนไป
ตามผลการศึกษาของ รัศมี ศรีนนท (2557) พบวา ที่พักอาศัยขณะศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการต้ังครรภ
ของนักศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศกึษาจังหวัดศรีสะเกษ  

ความรูเกี่ยวกับการต้ังครรภในวัยรุน ที่แตกตางกัน ซึ่งอธิบายไดวา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภ โดย
ผลเปนไปตามผลการศึกษาของ นางรัศมี  ศรีนนท (2557)  พบวา ความรูเรื่องการต้ังครรภมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การปองกันการต้ังครรภของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และ นิธิพงศ 
ศรีเบญจมาศ (2558)  พบวา ความรูการตั้งครรภ สัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการต้ังครรภไมพึงประสงค  ของนักเรียนหญิงช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และประจิม ศรีสุวรรณ (2553) พบวา ขาดความรูเรื่องเพศศึกษาการ
ตั้งครรภและการคุมกําเนิดสัมพันธสัมพันธกับมาตรการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรของเยาวชนเทศบาลตําบลทับกฤช 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค  

พฤติกรรมทางเพศของกลุมเพื่อน ที่แตกตางกันซ่ึงอธิบายไดวา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการต้ังครรภ  โดย
เปนไปตามผลการศกึษาของ ศิริวรรณ ทุมเชื้อ (2558) พบวา พฤติกรรมทางเพศมีจากกลุมเพื่อนความสัมพันธกับพฤติกรรมทางเพศ
และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความต้ังใจ ในการปองกันการต้ังครรภของวัยรุนในจังหวัดสระบุรี และ  อมรรัตน สวางเกตุ (2560) 
พบวา พฤติกรรมการเลียนแบบทางเพศจากกลุมเพื่อน มีความสัมพันธกับรูปแบบการดําเนินงานการปองกันการต้ังครรภไมพึง
ประสงคของวัยรุนตอนตนในเขตเทศบาลตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู  

 แรงจูงใจจากเพ่ือนในการเที่ยวสถานที่บันเทิง ที่แตกตางกัน  ซึ่งอธิบายไดวา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการ
ตั้งครรภ  โดยเปนไปตามผลการศึกษาของ  อัมภณ บุญชิด (2551) พบวา การคบเพ่ือนเที่ยวกลางคืน มีความสัมพันธกับ แนว
ทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเทศ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนเกาะทวี จังหวัดกําแพงเพชร และ ประจิม  ศรีสุวรรณ(2553) 
พบวา ติดเพื่อนชอบอยูเปนกลุมมีความสัมพันธกับมาตรการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรของเยาวชนเทศบาลตําบลทับกฤช 
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค และ .รองศาสตราจารย   ศิริศักด์ิ จันฤไชย และอาจารย ดร.ไพศาล วรคํา (2552) พบวา เพื่อน
สนิทที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรมีสวนชักนําและกระตุนใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร สัมพันธกับการศึกษา
ประสบการณจากการสะทอนคิดของนักเรียนหญิงวัยรุนในกรณีที่ออกโรงเรียนกลางคันเนื่องจากการต้ังครรภไมพึงประสงคและ
กรณียุติการตั้งครรภเพื่อเรียนตอไปในโรงเรียน และ  นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ (2553) พบวา เพื่อนการขายบริการทางเพศ 
สัมพันธกับตัวแบบการเฝาระวังทางวัฒนธรรมตอปญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไทย 
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การเปดรับขาวสารดานคานิยมทางเพศ ที่แตกตางกันซ่ึงอธิบายไดวา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงการตั้งครรภ 
โดยเปนไปตามผลการศึกษาของ รัศมี  ศรีนนท (2557)   พบวาคานิยมเรื่องเพศความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันการ
ตั้งครรภของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และ รัชนีย จิตรกระจาง
(2559) พบวา สื่อ มีความสัมพันธ กับภูมิหลัง ปจจัยที่เกี่ยวของ และผลการมีบุตรคนแรกของวัยรุน ศูนยสุขภาพชุมชน ตําบลบาง
จัก อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง และ อัมภณ บุญชิด (2551) พบวา การรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ มีความสัมพันธกับ
แนวทางการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเทศ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนเกาะทวี จังหวัดกําแพงเพชร และ พบวา การพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารอินเตอรเน็ต สงเสริมใหเยาวชนรูจักกันคุนเคยและพบกันงายขึ้น กลุมเพื่อนมีสวนสนับสนุนการเขาถึงสื่อการมี
เพศสัมพันธมีความสัมพันธกับมาตรการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควรของเยาวชนเทศบาลตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค 

ขอเสนอแนะ 
1. หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกระทรวงตางๆ ควรมีการรณรงคและใหความ รูเกี่ยวกับการปองกันการต้ังครรภ

โดยผานสื่อตางๆที่เขาถึงเยาวชนไดงาย เพื่อปองกันหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงของการตังครรภไมพึงประสงค 
2. สมาชิกในครอบครัวควรมีกิจกรรมทํารวมกัน เชน รับประทานอาหารรวมกัน เลนกีฬาเพ่ือสงเสริมสัมพันธภาพที่ดี

ภายในครอบครัวเพื่อปองกันหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงของการตั้งครรภไมพึงประสงค 
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ผลการประเมินเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
ในนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

ปญญกรินทร หอยรัตน1* และ ปราโมทย วงศสวัสด์ิ2 

1 นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2รองศาสตราจารย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email wikornmatid@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกอนทดลอง (Pre-experimental research) ชนิดศึกษากลุมเดียว วัดหลังการทดลอง 
(The one-shot case design) เพื ่อศึกษาผลการประเมินเพื ่อคัดกรองความเสี ่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรใน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6  ในจังหวัดชัยภูมิ 
จำนวน 137 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และ 2) แบบประเมินความคิดเห็นการเขาใชโปรแกรม ซึ่งผานการ
ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
มีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในระดับต่ำ มากท่ีสุดรอยละ 68.7 สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 
และ 6 มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 45.7, 40.5 และ 39.4 ตามลำดับ และพบวาผลประเมินความ
คิดเห็นในการเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูปอยูในระดับดี มากท่ีสุด รอยละ 54.0 ดังน้ันควรนำโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการคัดกรอง
ความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนในครั้งน้ีไปใชเพ่ือคัดกรองความเสี่ยง
ตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรพรอมใหแนวทางการปฏิบัติตนตอนักเรียนใหครอบคลุมกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การนำไปใชในพ้ืนที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมตอไป 

คำสำคัญ :  โปรแกรมสำเร็จรูป, การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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Abstract 

This pre-experimental research (The one-shot case design) aimed to determine the effect of 

assessment for screening the risk of premarital sexual behaviors among secondary school students by 

application. The samples were 137 grade 9-12 secondary school students in Chaiyaphum Province. Research 

instruments consisted of an application for screening the risk of premarital sexual behaviors among 

secondary school students and an opinion assessment form of application. Content validity and reliability 

were utilized to assess the quality of the opinion assessment form. Data were analyzed using frequency, 

percentage, mean, and standard deviation. 

The effect of assessment for screening the risk of premarital sexual behaviors among secondary 

school students by application showed that 68.7% of grade 9 students mostly had the risk of premarital 

sexual behaviors at low level. However, the risk of premarital sexual behaviors of grade 10-12 students 

were observed at moderate level (45.7%, 40.5%, 39.4%, respectively). Fifty four percent of students opined 

the use of the application at good level. Therefore, the application would be applied to screen the risk of 

premarital sexual behaviors and used as a guideline for self - prevention to cover more the secondary school 

students and in other target groups appropriately. 

Keywords: application, premarital sexual behaviors, secondary school students 

1. บทนำ
วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนผานจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย จิตใจ อารมณเพื่อเขาสู

ความเปนหนุมสาว วัยน้ีเริ่มใหความสนใจในเรื่องเพศเน่ืองจากเปนชวงวัยที่มีพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ (สำนักอนามัยการ
เจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558) ซึ่งนำไปสูความสนใจทางเพศจนถึงข้ันการมีเพศสัมพันธ โดยรายงานการ
มีเพศสัมพันธของวัยรุน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ต้ังแตป ค.ศ. 2002 วัยรุนที่ยังไมไดแตงงานอายุ 15 - 19 ป เคยมี
เพศสัมพันธแลวทั้งเพศชายและหญิง พบรอยละ 46 และมีจำนวนลดลงเหลือเพียงรอยละ 38 ในเพศชาย รอยละ 42 ในเพศ
หญิงในชวงป ค.ศ. 2015-2017 (National Center for Health Statistics, 2020) สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธของวัยรุน กลุมนักเรียนประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 พบวา นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 เคยมีเพศสัมพันธแลวรอยละ 23.6 25.9 และ 24.1 ตามลำดับ คอนขางคงที่ สวนนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เคยมี
เพศสัมพันธแลว รอยละ 18.7 17.7 และ 16.9 ตามลำดับ ซึ่งมีลักษณะลดลงเล็กนอย (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
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กระทรวงสาธารณสุข, 2562) อยางไรก็ตามการมีเพศสัมพันธที่ไมไดปองกัน การปองกันไมถูกวิธีและไมมีประสิทธิภาพจะทำให
เกิดปญหาผลกระทบตามมา เชน การต้ังครรภไมพรอมในวัยเรียน การติดเช้ือทางเพศสัมพันธ เปนตน 

รายงานสถิติการต้ังครรภคลอดของแมวัยรุนประเทศไทย พบวา ป พ.ศ. 2559 2560 และ 2561 มีอัตราคลอดของ
หญิงวัยรุนอายุ 15 - 19 ป เทากับ 42.5 39.6 และ 35.0 ตอประชากรหญิงวัยรุนอายุ 15 - 19 ป 1,000 คน ตามลำดับ (สำนัก
อนามยัการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561) โดยรายที่ต้ังครรภไมพึงประสงค (Unwanted pregnancy) 
วัยรุนจะเกิดความวุนวายจิตใจ อารมณไมมั่นคงจากการปกปดไมใหผูปกครอง ครู และเพื่อนทราบ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด 
ภาวะเครียด ซึมเศรา หรือทำแทง (สุวรรณี คำมั่น และคณะ , 2556) และผลกระทบอีกประการก็คือ การติดเชื ้อทาง
เพศสัมพันธ ซึ่งสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีรายงาน (รง.) 506 วาผู ปวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธตั้งแตป 2554 - 2558 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยกลุมที่พบมากที่สุดเปนกลุมวัยรุนอายุ 15 - 24 ป พบอัตราปวยจาก 
89.53 เพ่ิมเปน 127.08 ตอประชากรแสนคน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

จากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดชัยภูมิเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธในนักเรียนอายุ 17 ป ชวง 3 
ปยอนหลังต้ังแตป พ.ศ. 2557 - 2559  พบวานักเรียนเคยมีประสบการณการเพศสัมพันธเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 35.15 (ษิรดา บุญ
โนนแต, 2560) ซึ่งเปนสถิติที่สูงสุดในเขตสุภาพที่ 9 ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิโดยนำโปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรทำการศึกษาในกลุมนักเรียนวัยรุนเพื่อใหนักเรียน
ทราบถึงระดับความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธพรอมไดรับคำแนะนำการปฏิบัติตนในการปองกันการมีเพศสัมพันธจากการเขา
ใชโปรแกรม ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักและมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธอันจะสามารถ
ชวยลดอัตราการมีเพศสัมพันธที่เปนสาเหตุของการตั้งครรภไมพรอมและการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธของนักเรียนใน
อนาคตตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
     การประเมินเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยการ

ใชโปรแกรมสำเร็จรูป มีวัตถุประสงคทีต่องการศึกษา ดังน้ี 
    2.1 เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูป 
    2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือคัดกรองความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน

ควรในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพ ันธ ก อนว ัยอ ันควรในนักเร ียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา  มีองคประกอบ ดังน้ี 

1. ระบบคัดกรองระดับความเสี่ยงตอ
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร

2. คำแนะนำ/แนวทางในการปฏิบัติตน
เพ่ือปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควรสำหรับนักเรียน

- ระดับความเสี่ยงตอการมี 
  เพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
- ความคิดเห็นในการใชโปรแกรม 

  สำเร็จรูปเพ่ือคัดกรองความเสี่ยง 
  ตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอัน 

  ควร 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีเปนลักษณะการวิจัยกอนทดลอง (Pre-experimental design) ชนิดศึกษากลุมเดียว วัดหลังการ

ทดลอง (The one-shot case study) ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 4, 5 และ 6 ของกรมสามัญศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 4, 5 และ 6 ทีม่ีรสนิยมชอบตางเพศหรือหากชอบเพศเดียวกันก็คาดวา
สามารถมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศได (มุงเนนกลุมที่มีเพศสัมพันธและเสี่ยงตอการต้ังครรภ) ทีไ่ดรับการสุมคัดเลือก เขาใช
โปรแกรม และตอบแบบประเมินความคิดเห็น 
 4.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

       สุมแบบจับฉลากเลือกตัวแทน 1 โรงเรียนโดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 4, 5 และ 
6 อยางละระดับชั้น และระดับชั้นละหองที่มีสัดสวนผูชายและผูหญิงใกลเคียงกันที่สุด ทั้งนี้คัดเลือกตัวอยางนักเรียนดวยวธีิ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติการมีรสนิยมชอบตางเพศหรือหากชอบเพศเดียวกันก็คาดวาสามารถมี
เพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศได (มุงเนนกลุมที่มีเพศสัมพันธและเสี่ยงตอการต้ังครรภ) จำนวน 137 คน 

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       มี 2 สวน ดังน้ี 
      4.3.1 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 เปนโปรแกรมที่มีกระบวนการพัฒนาดังน้ี ระยะที่ 1 ศึกษาปจจัยที ่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ระยะที่ 2 ทำการกำหนดคาน้ำหนักตัวแปรจากตัวแปรนำเขาระยะท่ี 1 ที่มีคา p < 0.05 และเกณฑ
ระดับความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ระยะที่ 3 สรางแนวทางการเฝาระวังความเสี่ยงตอพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และระยะท่ี 4 พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรจากการนำผลขอมูลวิจัยระยะที่ 2 และ 3 เขาสูการเขียนโปรแกรม ทั้งนี้การแสดงผล (Output) 
ของโปรแกรมจะแสดงออกมาเปนระดับความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียนซ่ึงแบงระดับความเสี่ยงเปน 3 
ระดับคือความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูงพรอมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนในการปองกันการมี
เพศสัมพันธในแตละระดับ 
   4.3.2 แบบประเมินความคิดเห็นการเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

       โดยมิติของคำถามประกอบดวย 5 ดานดังน้ี 1) ความสะดวกตอการใชงาน 2) เน้ือหา 3) การออกแบบ
โปรแกรม 4) วิธีการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการมีเพศสัมพันธ และ 5) การนำไปใช ซึ่งลักษณะคำถามเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง ควรปรับปรุง และควรปรับปรุงอยางมาก เลือกตอบไดเพียงคำตอบเดียว มีจำนวน 15 
ขอ 

4.4 คุณภาพเคร่ืองมือ 
      แบบประเมินการเขาใช โปรแกรมทำการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยให

ผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขศาสตร การวัดและประเมินผล จำนวน 5 ทานตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดวยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค ( Index of Objective Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบความสอดคลอง
ผานเกณฑมาตรฐาน (Rovinelli &  Hambleton, 1977) โดยแตละขอมีค า 0.50 ขึ ้นไป และตรวจสอบความเท ี ่ ยง 
(Reliability) โดยทดลองใชกับกลุมประชากรใกลเคียงกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน จากนั้นนำมาวิเคราะหดวยการหาคา 
Cronbach’s alpha coefficient ซึ่งคาอยูระหวาง 0.70 - 0.92 ตามเกณฑของ DeVeliis (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ, 2560) 
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4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
       มีดังน้ี 

 4.5.1 ทำเรื่องขออนุญาตคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอเก็บขอมูล
วิจัย 

      4.5.2 จัดทำหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลในโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยออกหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  

  4.5.3 อธิบายโครงการวิจัย วัตถุประสงค และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับเมื ่อ เขารวมโครงการวิจัยให
นักเรียนรับทราบและขอความยินยอมลงลายมือชื่อเขารวมการวิจัยตามความสมัครใจ พรอมแจงตารางวัน เวลา ในการเขาใช
โปรแกรมสำเร็จรูปใหนักเรียนทราบ 

  4.5.4 ใหนักเรียนเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะไดรับทราบคำอธิบายเก่ียวกับโปรแกรม วัตถุประสงคของโปรแกรม วิธีการใช
โปรแกรมและการแสดงผลของโปรแกรมจากนักวิจัย โดยเวลาเขาใชทั้งสิ้นไมเกิน 50 นาทีหรือ 1 คาบการเรียน 

 4.5.5 การเขาใชโปรแกรมโดยกลุมตัวอยางจะกรอก Code เพ่ือเขาโปรแกรมและตอบคำถามโปรแกรมในเรื่อง
รสนิยมทางเพศ ซึ่งหากนักเรียนคนใดอยูในเกณฑคุณสมบัติมีรสนิยมชอบตางเพศหรือหากชอบเพศเดียวกันก็คาดวาสามารถมี
เพศสัมพันธกับเพ่ือนตางเพศไดก็จะมีหนาตางโปรแกรมใหทำตอไปจนถึงบอกผล (Output) ระดับความเสี่ยงและใหคำแนะนำ
การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการมีเพศสัมพันธ แตหากนักเรียนคนใดไมอยูในเกณฑคุณสมบัติก็จะเขาสูหนาโปรแกรมใหคำแนะนำ
การปฏิบัติตนตามหลักสุขศึกษาเฉพาะกลุม 

  4.6.6 หลังจากนักเรียนเขาใชโปรแกรมเสร็จสิ้นใหนักเรียนตอบแบบประเมินความคิดเห็นโดยกรอก Code 
ของตนแลวจึงตอบแบบประเมิน 

  4.5.7 ผูวิจัยนำผลจากโปรแกรมและแบบประเมินความคิดเห็น ที่ Code เขาเกณฑคุณสมบัติมาวิเคราะห
ขอมลูและรายงานผลเปนภาพรวมตอไป  

4.6 การวิเคราะหขอมูล 
       การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.7 การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

          ผูวิจัยขออนุมัติพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยนเรศวร ดวยหมายเลขโครงการวิจัย IRB 
No.0159/61, COA No.570/2518 ดวยวิธี Full Board Review 

5. ผลการวิจัย
5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
      กลุมตัวอยางนักเรียน จำนวน 137 คน แบงเปนเพศชาย รอยละ 35.8 เพศหญิง รอยละ 64.2 มีอายุ 15 ป 

และต่ำกวา รอยละ 20.4 อายุ 16 ป รอยละ 30.7 อายุ 17 ป รอยละ 24.8 และอายุ 18 ปขึ้นไป รอยละ 24.1 (Mean = 
16.51, S.D. = 1.20, Min = 14, Max = 19) โดยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3, 4, 5 และ 6 รอยละ 23.4, 25.5, 27.0 และ 
24.1 ตามลำดับ 

5.2 ผลระดับความเส่ียงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
       ผลการวิจัย พบวา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเสี่ยงอยูในระดับต่ำมากที่สุดรอยละ 68.7 

สวนนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 4, 5 และ 6 มีความเสี ่ยงอยู ในระดับปานกลางมากที่สุดรอยละ 45.7, 40.5 และ 39.4 
ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรจำแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาและภาพรวม 
(n = 137) 

ระดับความเส่ียง ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เสี่ยงต่ำ 22 68.7 15 42.9 13 35.2 10 30.3 60 43.8 
เสี่ยงปานกลาง 8 25.0 16 45.7 15 40.5 13 39.4 52 38.2 

เสี่ยงสูง 2 6.3 4 11.4 9 24.3 10 30.3 25 18.0 
รวม 32 100 35 100 37 100 33 100 137 100 

5.3 ผลความคิดเห็นในการใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

   นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยผลความคิดเห็นในการเขาใชโปรแกรมอยูใน
ระดับดี มากท่ีสุด รอยละ 54.0 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 45.3 รายละเอียดแสดงดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละ จำแนกตามผลความคิดเห็นในการเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูป (n = 137) 

ผลความคิดเห็นในการเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน  รอยละ 
ระดับดี (รอยละ 80 ข้ึนไป) 74 54.0 
ระดับปานกลาง (รอยละ 60 - 79) 62 45.3 
ระดับพอใช (นอยกวารอยละ 60) 1 0.7 
คะแนนเต็ม 75, Mean = 61.06, S.D. = 6.54, Min = 43, Max = 75 

6. อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูใน

ระดับต่ำมากที่สุด สวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6 มีความเสี่ยงอยูในระดับปานกลางมากที่สุด จากขอคนพบ
เปนไปไดวานักเรียนที่ระดับชั้นการศึกษานอยซึ่งมีอายุนอยการใหความสนใจทางเพศจะไมมากเทากับนักเรียนที่ระดับชั้น
การศึกษาสูงกวาซึ่งมีอายุมากกวา ทั้งน้ีเพราะวาอายุที่มากข้ึนยอมมีพัฒนาการทางเพศดานรางกายที่เจริญสมบูรณเต็มที่จึงเปน
ที่สนใจของเพศตรงขามไดมากขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบเจอเพ่ือนตางเพศมากข้ึนเพราะความเปนอิสระจากผูปกครองมากข้ึน
จึงทำใหความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธสูงกวานักเรียนที่มีอายุนอยกวาซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับการศึกษา
ของ ชฎารัตน แกวเวียงเดช และคณะ (2559) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี ่ยงทางเพศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบวา อายุเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัชนา ฉายศรี และคณะ (2553) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา อายุที่เพิ่มขึ ้น ( OR = 2.8, 
95%CI  = 1.28-5.92) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน เชนเดียวกัน 

ในสวนผลประเมินความคิดเห็นการเขาใชโปรแกรมสำเร็จรูปอยูในระดับดี มากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนไปไดวากลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน เนื้อหาโปรแกรม ลักษณะโปรแกรม คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือ
ปองกันการมีเพศสัมพันธ ซึ่งการศึกษาน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ เพชรัชน อนโต, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, วสุธร 
ตันวัฒนกุล, และสุนิศา แสงจันทร (2562) ศึกษา “SUKPRA” เว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการดูแลตนเองของพระสงฆในสังคม 4.0 ที่
พบวา ผลประเมินภาพรวมความพึงพอใจตอการใชแอพพลิเคชั่นของพระสงฆจำนวน 72 รูป อยูในระดับดี เชนกัน 
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7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรมุ งเนนการใหสุขศึกษาและเฝาระวังพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในกลุมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมมากข้ึน 
7.2 ควรนำโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการคัดกรองความเสี่ยงตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาครั้งน้ีไปใชกับนักเรียนพ้ืนที่อื่นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการวิจัยและเพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักเรียนอื่นๆ ตอไป 
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ภาวะโรคระบาด Covid-19 กับความอางวางของ LGBT+ 
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2หนวยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยอ  

ในภาวะโรคระบาด Covid-19 ที่สงผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ทำใหประชาชนสวนใหญตองหยุดงาน กักตัวอยูที่บาน หรือ
บางบริษัทที่หยุดการทำงานใหพนักงานสามารถเดินทางกลับบานไปทำงานได ในประเทศไทยที่สถาบันครอบครัวมีความเปน
ปกแผน และอยูกันอยางอบอุน แตไมใชสำหรับกลุม LGBT+ มีครอบครัวอีกมากมายที่ไมยอมรับ และปดกันความหลากหลายทาง
เพศนี้ บทความน้ีจึงพยายามวิพากษขอถกเถียงในประเด็นครอบครัวที่เปน Homophobia สงผลกระทบอยางไรตอกลุม LGBT+ ที่
ตองกลับบานในชวงการระบาดของโรค Covid-19 โดยงานวิจัยช้ินนี้ใชการศึกษาเชิงคุณภาพในการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลกลุม LGBT+ 

ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดทำใหตองกลับไปใชชีวิตภายในบานท่ีไมยอมรับลูกท่ีเปนกลุมคนหลากหลายทางเพศได ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง และนำมาถายทอดเปนบทความเชิงเลาเรื่อง ที่ยึดอารมณความรูสึกท่ีไดรับผลกระทบจากกลุม
ตัวอยาง โดยบทความจะชี้ใหเห็นปญหาของความเชื่อที่ฝงรากลึกลงไปในคานิยมของครอบครัว ใหปฏิเสธและเลือกปฏิบัติตอกลุม
คนที่เปน LGBT หรือการถูกผลักออกใหเปนอื่นในครอบครัวเดียวกัน การวิพากษระบอบรักตางเพศที่สงผลกระทบรายแรงตอกลุม 

LGBT ใหรูสึกโดดเดี่ยว และอางวาง ผลการศึกษาพบกลุมตัวอยางตองถูกกดดันจากครอบครัวในชวงการระบาด  Covid-19 เม่ือ
ตองกลับมาพบกลับครอบครัวหรือญาติ 

คำสำคัญ: Covid-19, LGBT, หลากหลายทางเพศ, ความอางวาง 
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The Covid-19 Pandemic and Loneliness in LGBT+ 

Chirawut Punnawit1*, Ditthapong Prasertpitoon2, Praphan khuntiteerakul1, and Ukit Amphaiphan1

1 Public Health Department, Science and Technology Faculty, Nakorn Pathom Rajabhat 

University  
2 Children and Youth Development Research Unit, Faculty of Education, Chulalongkorn 

University 

*corresponding author: email chirawut.ph@gmail.com

Abstract  

In the epidemic of Covid-19 which has affected to people all over the world. Most people must stop 

working and self-quarantine at home, some companies allow staffs to work from their residences. In Thailand, 

a country where the most family units live warmly and stay solidarity but not for LGBT+. There are many 

families are not accepting and block off the Gender Diversity. This article criticizes the point of the homophobic 

family how this affects to the group of LGBT+ who have to travel back home during the epidemic of Covid-19. 

This research uses the qualitative studies of data collected from the group of LGBT+ who got affected by the 

epidemic and have to live with their homophobic families which never accept gender diversity. The research 

uses an in-depth interview of the sample group and presents as narrative article which adheres to their emotions 

and feelings. This article mainly points out to the problem of faith which has been deep-rooted in family value 

to ban and discriminate the group of LGBT+ or banish them to become a stranger of their families and criticize 

the pattern of heterosexuals. This severely affects to LGBT+ and makes them feel deeply alone. The study 

found that subjects were subjected to family pressure during the Covid-19 outbreak when they had to reunite 

with family or relatives. 

Keywords: Covid-19, LGBT, Gender Diversity, Loneliness 

1. บทนำ
บทความหน่ึงในสหราชอาณาจักรกลาวถึงผลกระทบของโรคระบาดตอกลุม LGBT โดยกลุมวัยรุนบางคนถูกครอบครัวกีด

กัดและบังคับใหแยกตัวเองออกจากครอบครัวดวยสาเหตุเพราะความเปนกลุมคนหลากหลายทางเพศ หลายคนเขารวมกับคณะ
ละครและออกเดินทางแสดงไปทั่วประเทศ แตในภาวะโรคระบาดนี้ทำใหการแสดงตองหยุดชะงักลง และพวกเขาตองเดินทางกลับ
บานในชวงเวลาที่ไรซึ่งงานแสดง ปญหาที่ตามมาคือ ครอบครัวของพวกเขาเหลานั้นไมยอมรับที่พวกเขาจะมีเพศภาวะเชนนี้  Sam
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อายุ 23 นักเตน Birmingham เลาวา “แมของฉันบอกวาการรักเพศเดียวกันเปนโรครายและปศาจ กำลังทำใหฉันเปนเกย เธอตอง
สวดมนตทุกวันวาฉันจะถูกปลดปลอยจากบาปและไปหาภรรยา” เชนเดียวกับ Nicky อายุ 19 ผูชวยฝายการตลาด London เลาวา 
“แมของเธอและคูของแมขอใหเธอออกจากบานทันทีโดยบอกวาพวกเขาไมสนับสนุน "การตัดสินใจในการดำเนินชีวิต" ของเธอ 

พวกเขาอนุญาตใหเธอกลับมาถาเธอประสบปญหาสุขภาพจิตเทานั้น” Lucy Bowyer ผูอำนวยการฝายบริการของ AKT เขามา
ชวยเหลือคนไรบานที่เปนกลุมวัยรุน LGBT โดยเคาไดกลาววาตอนนี้มีจำนวนมาก 120-130 คน (Ben Hunte, 2020) 

ในประเทศไทยเองกลุมคนรักเพศเดียวกันที่มีความจำเปนตองหยุดงาน หรือถูกใหออกจากงานและเดินทางกลับบานเกิด
ตัวเองก็มีอยูไมนอยเชนกัน ปญหาดานการเงิน ความปลอดภัยจากโรคระบาด และความขัดสนในหลาย ๆ ดาน สงผลใหพวกเขา
เหลานั้นไมมีทางเลือกมากนักในการใชชีวิตในเมืองใหญ จำเปนตองกลับบานในตางจังหวัด แตการเดินกลับบานอาจะไมไดสงผลดี
เสมอไปเมื่อครอบครัวไมไดยอมรับความหลากหลายทางเพศ จนทำใหพวกเขาถูกผลักใหอยูอยางโดดเดี่ยวและอางวาง ในสภาวะ
ความยากลำบากเชนน้ี รวมไปถึงกดดันตางๆจากใชชีวิตตางๆที่เกิดจากครอบครัวมากขึ้น (โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
UNDP, 2562) 

งานศึกษาชิ้นนี้จึงนำขอถกเถียงในประเด็นเรื่อง โรคระบาดไมไดสงผลกระทบแคเพียงระบบเศรษฐกิจ การงาน การใช
ชีวิตแตเพียงเทานั้น แตยังสงผลกระทบตอกลุม LGBT ดวยเชนเดียวกัน แตผลกระทบเหลานั้นไดสงผลทางออมตอสภาพจิตใจและ
สุขภาพจิต ความโดดเดี่ยว ความเปนอื่น และความอางวาง ในภาวะความไมปกติทางสังคม ปญหาหลักและทางแกไขปญหานี้คือขอ
ถกเถียงสำคัญเรื่องคานิยม มายาคติ และบรรทัดฐานรักตางเพศที่มีพลังอำนาจในสังคม เปนแนวคิดกระแสหลักที่สงผลใหกลุม 

LGBT กลายเปนคนอ่ืนในสังคม 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิพากษขอถกเถียงในประเด็นครอบครัวที่เปน Homophobia สงผลกระทบรายแรงตอกลุม LGBT ใหรูสึกโดดเดี่ยว 

และอางวางในชวงการระบาดของ Covid-19 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยช้ินนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวการศึกษาแบบมานุษยวิทยา (Anthropology) โดย

ใชการสังเกตการณอยางมีสวนรวม รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลกึกลุมตัวอยาง 2 คน ที่เปน LGBT และไดรับกระทบท้ังทางตรง
และทางออมจากสถานการณ Covid-19 สงผลกระทบใหตองกลับไปอาศัยอยูกับครอบครัวที่ไมเปดรับกลุมคนหลากหลายทางเพศ 

สงผลใหเกิดความโดดเดี่ยว อางวาง และกลายเปนคนอื่นในสังคม โดยใชกลวิธีการเขียนวิจัยแนวเรื่องเลา เพื่อถายทอดความรูสึก
นึกคิดในแนวทางมานุษยวิทยา ใหเขาใจถึงความเปนมนุษยมากที่สุด โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 2 เดือน ตั้งแต ตนเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2563 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทำการศึกษาดวยการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในประเด็นเรื่องอัต
ลักษณทางเพศ การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และมุมมองทางกายภาพท่ีสงตอสุขภาพจิต 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
แนวคิดเรื่องอัตลักษณทางเพศ การระบุวาตนเองเปนเพศชายหรือเพศหญิงนั้นเปนการระบุโดยลักษณะทางชีวภาพ

พันธุกรรมของมนุษย เพื่อกำหนดพฤติกรรมท่ีควรจะเปนตามบรรทัดฐานของสังคม ผูชายถูกจัดใหอยูเหนือความเปนธรรมชาติมี
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อำนาจ ขนาดที่ผูหญิงถูกมองวาเปนเพียงแมเลี้ยงดูลูกเทานั้น สวนฟูโกตนั้นมองวาอัตลักษณทางเพศไมไดมีเพียงหนึ่งเดียว แตมี
หลายตัวตนซอนอยู ฟูโกตตองการถกเถียงอีกดวยวา แมตัวตนบางสวนอาจถูกกำกับและควบคุมได แตเราก็สามารถสรางตัวตนอีก
บางสวน เพื่อไมใหถูกควบคุมไดเชนเดียวกัน ถาเรามีสำนึกในอัตตาเชิงวิพากษ เราจะไมมีตัวตนใดตัวตนหนึ่งชัดเจน ถาเรามีตัวตน
ชัดเจน เราก็จะถูกควบคุมกดทับหรือลดทอนความเปนมนุษยลงไปได ถาหากเรามีสำนึกถึงความมีตัวตนท่ีหลากหลายซอนกันอยูได 

เราก็จะสรางตัวตนแบบใหมขึ้นมาไดเรื่อย ๆ เพื่อไมใหถูกควบคุม ที่เกิดจากการยอมรูวาเปนเรื่องปกติธรรมดา (อานันท กาญจน
พันธ,ุ 2555) 

แนวค ิดเร ื ่องม ุมมองทางกายภาพที ่ส งต อส ุขภาพจ ิต George Engel และ John Romano กล าวว าม ุมมอง 
biopsychosocial วิเคราะหสาเหตุของการเจ็บปวยทางจิต แบบจำลองน้ีเสนอแนวคิดที่วามีปจจัยทางชีววิทยาจิตวิทยาและสังคม
ตอสุขภาพจิต ความคิดนี้เชื่อมโยงโลกภายนอกกับชีววิทยาและจิตใจของใครบางคน นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับจิตสำนึกความรสูึก
และพฤติกรรม การมีปฏิสัมพันธระหวางผูคน (ชีววิทยา) สุขภาพจิตและบุคลิกภาพ (จิตวิทยา) และสภาพแวดลอมทางสังคม
วัฒนธรรม (โลกสังคม) มีสวนทำใหเกิดประสบการณดานสุขภาพหรือความเจ็บปวย ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมถูกกำหนดให
เปนชุดของเหตุการณที่เกิดความเครียด (เชน ถูกเลิกจาง ถูกเลือกปฏิบัติ) ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพจิตที่แตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับแตละบุคคลและบริบททางสังคมของเขาหรือเธอ (Julia Cardoso, 2013) 

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการทางมานุษยวิทยา 
เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก รวมกับการสังเกตการณอยางมีสวนรวม กรณีศึกษา 1 คน ที่เปนกลุมคนรักเพศ

เดียวกัน และไดรับผลกระทบจากภาวะโรคระบาดทั้งทางตรงและทางออม (เชน ถูกเลิกจาง ถูกพักงาน ตองกลับภูมิลำเนา) และถูก
เลือกปฏิบัติจากครอบครัวที่ปฏิเสธดวยสาเหตุเพราะเปนกลุมคนรักเพศเดียวกัน 

วิเคราะหภายใตแนวคิดเรื่องอัตลักษณทางเพศ การเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน และมุมมองทางกายภาพที่สงตอ
สุขภาพจิต นำมาเขียนดวยกลวิธีการเขียนวิจยัแนวเรื่องเลา เพื่อถายทอดความรูสึกนึกคิดในแนวทางมานุษยวิทยา ใหเขาใจถึงความ
เปนมนุษยมากที่สุด 

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ
4.1. แนวคิดเกี่ยวอัตลักษณทางเพศ  

อัตลักษณ (identity) เปนหนึ่งในแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมศึกษา โดย Kathryn Woodward (นันดา วีรวิทยานุกุล, 

2544, น. 280) กลาววา อัตลักษณ (identity) คือ สิ่งที่ทำใหคนเรารับรูตัวเองวา เราคือใคร และเราจะดำเนินความสัมพันธกับคน
อื่น ๆ ตลอดจนโลกท่ีแวดลอมตัวเราไดอยางไร การระบุวาตนเองเปนเพศชายหรือเพศหญิงนั้นเปนการระบุโดยลักษณะทางชีวภาพ
พันธุกรรมของมนุษย เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่ควรจะเปนตามบรรทัดฐานของสังคม ผูชายถูกจัดใหอยูเหนือความเปนธรรมชาติมี
อำนาจ ขนาดที่ผูหญิงถูกมองวาเปนเพียงแมเลี้ยงดูลูกเทานั้น สวนฟูโกตนั้นมองวาอัตลักษณทางเพศไมไดมีเพี ยงหนึ่งเดียว แตมี
หลายตัวตนซอนอยู ฟูโกตตองการถกเถียงอีกดวยวา แมตวัตนบางสวนอาจถูกกำกับและควบคุมได แตเราก็สามารถสรางตัวตนอีก
บางสวน เพื่อไมใหถูกควบคุมไดเชนเดียวกัน ถาเรามีสำนึกในอัตตาเชิงวิพากษ เราจะไมมีตัวตนใดตัวตนหนึ่งชัดเจน ถาเรามีตัวตน
ชัดเจน เราก็จะถูกควบคุมกดทับหรือลดทอนความเปนมนุษยลงไปได ถาหากเรามีสำนึกถึงความมีตัวตนท่ีหลากหลายซอนกันอยูได 

เราก็จะสรางตัวตนแบบใหมขึ้นมาไดเรื่อย ๆ เพื่อไมใหถูกควบคุม ที่เกิดจากการยอมรูวาเปนเรื่องปกติธรรมดา (อานันท กาญจน
พันธ,ุ 2555) 

สิ่งท่ีฟูโกตช้ีใหเห็นคือ “ตัวตนสมัยใหม” คือ “ตัวตนทางเพศ” ตัวตนแบบนี้ก็คือตัวตนของความรุนแรงซึ่งเปนผลพวงของ
ความรูสมัยใหม (วิทยาศาสตร) ในความคิดฟูโกต เซ็กเปนเรื่องการเมืองแตมิใชการเมืองของการปลดปลอยหรือการเอาชนะ 
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การเมืองของฟูโกตไมเหมือนกับการเมืองเรื่องเพศของเฟมินิสตและเควียร เรื่องเพศเปนเรื่อง biopower เปนอำนาจเหนือชีวิตที่บง
การและควบคุมชีวิต เรื่องเพศมิใชเรื่องของการแสวงหาตัวตนและหนทางปลดปลอยอารมณปรารถนา ภาวะสมัยใหมภายใตอำนาจ
เหนือชีวิต ทำให “อำนาจ” คือ สิ่งเดียวกับ “ชีวิต” กลาวคือ เมื่อชีวิตกลายเปนเวทีทางการเมืองเสียเอง ความรูสมัยใหม (ชีววิทยา) 
ที่บงการการมีชีวิตจะกลายเปนตัวตน ความรูสรางตัวตนและชีวิตในเวลาเดียวกัน (นฤพนธ, 2560) 

 4.2. แนวคิด Homophobia (อาการเกลียดกลัวพวกรักเพศเดียวกัน) 

 Dictonary.com (2008) ระบุวา การกลัวอยางไมมีเหตุผล การเกลียดชัง หรือการเลือกปฏิบัติ ตอคนรักเพศเดียวกันหรือ
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และยังอธิบายถึงความกลัวหรือดูถูกเลสเบ้ียนและเกย รวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ ที่มาจากความรูสึก ในบาง
แหงจำกัดความโดยไมมีคำวา "อยางไมมีเหตุผล" และดูมุงเนนไปท่ีพฤติกรรมมากกวาแรงกระตุน คำวา โฮโมโฟเบีย มีใชคร้ังแรกใน
ยุคสมัยใหมในป 1971 ถึงแมวาคำนี้จะเกิดขึ้นในชวงกลางทศวรรษ 1950 ก็ตาม เปนคำที่แสดงความเห็นกับพวกแสดงความเหยียด
หยามกับกลุมที่มีทัศนะคติตางกัน และกับนักวิจัยหลายคนเสนอความหมายของคำนี้อีกอยางวาเปนการอธิบายถึง ความลำเอียง
และการเลือกปฏิบัติ ตอเกยและเลสเบ้ียน  

โดยทั่วไปแลวโฮโมโฟเบียจะพบในกลุมคนรักตางเพศ โดยนักจิตวิทยาบางสวนเชื่อมโยงโฮโมโฟเบียกับความกลัวที่จะรัก
เพศเดียวกัน ซึ่งอาจมีผลมาจากแบบตายตัวทางเพศในครอบครัว ซึ่งมีผูชายเปนใหญและผูหญิงอุทิศตัวตอสามีและลูก เปนความ
เชื่อฝงใจตอบทบาทท่ีถูกตองเหมาะสมตามครรลองทางธรรมชาติ และผูที่ยึดติดดังกลาวอาจรูสึกถึงการถูกคุกคามของการมีอยูของ
เกยและเลสเบ้ียน เพราะเปนกลุมที่มีแนวโนมทำใหบทบาททางเพศที่พวกเขาคิดวาถูกตองตามธรรมชาติเกิดความสับสนและอาจ
กลัว กลุมโฮโมโฟเบียรวมถึงกลุมท่ียึดถือบทบาททางเพศแบบตายตัวนี้ และกลุมคนท่ีเครงครัดตามคัมภีรทางศาสนา นอกจากน้ีการ
เปนโฮโมโฟเบียของชายรักตางเพศบางคนก็อาจเกิดจากความกลัวหรือหวาดระแวงวาจะถูกผูชายดวยกันลวงละเมิดทางเพศ เชน
ลวนลาม หรือขมขืนทางทวารหนัก เปนตน ในบางกรณีการที่ผูชายแทมีความกลัววาจะถูกลอเลียนหรือถูกสังคมตัดสินวาเปนเกย
นั้นก็อาจถูกจัดวาเปนโฮโมโฟเบียอยางหน่ึง 
 4.3. แนวคิดเรื่องมุมมองทางกายภาพท่ีสงตอสุขภาพจิต 

เมื่อเราผานชีวิตและสิ่งแวดลอมเปลีย่นไปสมองและการทำงานของเราก็เปลีย่นไปดวยเชนกัน ในทำนองเดียวกันการสราง
พันธุกรรมของบุคคลและสภาพแวดลอมที่พวกเขามีปฏิสัมพันธดวย  จะสงผลอยางยิ่งตอสุขภาพจิตสุขภาพทางชีวภาพและการ
ทำงานของสมอง เพื่อที่จะเขาใจสุขภาพจิตของใครบางคนอยางแทจริงเราตองคำนึงถึงปจจัยทั้งหมดที่มีผลตอทั้งในทางบวกและ
ทางลบเพื่อใหไดภาพรวมของสุขภาพและความเปนอยูท่ีดีขึ้น (Cardoso, 2013) 

มุมมอง biopsychosocial นี้สามารถใหประโยชนมากมายแกผูปฏิบัติงานทางคลินิกเมื่อรักษาผูปวยทางจิต ตอนนี้พวก
เขาสามารถนำทุกแงมุมของชีวิตของผูปวยไปใชกับความเจ็บปวยของพวกเขาได ผูที่มีอาการปวยทางจิตสามารถรับรูตนเองไดแลว 
ผูปวยท่ีมีความเจ็บปวยทางจิตสามารถเขาใจสุขภาพของตนเองโดยรวมโดยมีหลายสวนท่ีทำงานรวมกัน นอกจากน้ียังขยายวิธีที่เรา
มองความเจ็บปวยทางจิตโดยไมมองวามันเปนปญหาสีดำหรือสีขาวอีกตอไป มุมมองของ biopsychosocial ยังทาทายความอัปยศ
ของความเจ็บปวยทางจิตโดยทำใหผูคนตระหนักวาทุกคนสามารถเปนโรคทางจิตไดเพราะเราทุกคนมีอิทธิพลทางชีววิทยาจิตใจและ
สังคมในชีวิตของเรา (Cardoso, 2013) 

5. ผลการศึกษา
“เพียว” (นามสมมติ) ทำอาชีพเปนครูในโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประสบปญหาจากสถานการณโค

วิด-19 ทำใหเพียวตองหยุดการเรียนการสอนในโรงเรียน และยายกลับบานท่ีราชบุรีเพื่อกลับไปสอนออนไลนเต็มรูปแบบแทน 
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เพียวเลาวาตัวเองมีอัตลักษณทางเพศเปน “เกย” แตบางครั้งก็ชื่นชอบที่จะแตงตัวเปนผูหญิง โดยอัตลักษณทางเพศน้ี 

เพียวกลาววาพอแมของตนเองรับทราบ และยอมรับอัตลักษณทางเพศนี้ได ปราศจากการเกลียดกลัวหรืออคติตออัตลักษณทางเพศ
นี้ เพียวเริ่มตนรูวาตนเองมีอัตลักษณทางเพศที่เปนเกยตั้งแตตอนเรียนระดับประถมศึกษา แตเวลานั้นยังไมเขาใจวาสิ่งนี้คืออะไร 
จนกระทั่งตนเองรูสึกชอบผูชาย และเขาใจจากสื่อ วาการรักเพศเดียวกันเปนอัตลักษณทางเพศแบบ LGBT ทำใหหลังจากน้ัน เพียว
ก็เริ่มแสดงตัวตนทางเพศในแบบท่ีตนเองตองการ 

เมื่อถามถึงเรื่องครอบครัว เพียวกลาววาพอแมของเพียวยอมรับในเรื่องเหลานี้ได และไมเคยเขามากาวกายใหเพียวเปนไป
ตามบรรทัดฐานท่ีสังคมกำหนด เพราะความรักท่ีมีตอลูก และความเช่ือวาลูกของตนเองเลือกเดินในทางท่ีดีแลว เพียวไดกลาววา 

เราวามันก็มีหลายปจจัย 1) เราไมเคยเหลวไหลและทำใหเขาเสียใจ 2) พอแมเราเปนคนไมคาดคั้น ไมขีดเสน 

ไมกำกับ แตใหเราเลือกเดินตามหนทางตัวเอง 3) เราวาเขาเปนคนใจกวาง เปดรับความแตกตาง และเขาใจใน
เพศสภาพของเรา ที่สำคัญที่สุด เพราะเขาเชื่อใจเรา วาเราดูแลตัวเองในเสนทางที่เราเลือกเดินได (สัมภาษณ
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

เมื่อการแสดงออกทางเพศของเพียว เปนเรื่องปกติในครอบครัว  แตกลายเปนปญหาภายในเครือญาติ เมื่อเครือญาติของ
เพียวไมพอใจที่เพียวมีอัตลักษณทางเพศเชนนี้ และพยายามวากลาวตักเตือนอยูเสมอ และเรื่องที่รุนแรงที่สุด เมื่อเพียวนับถือ
ศาสนาคริสตเพียงคนเดียวในครอบครัว และญาติที่ เพียวเคารพเสียชีวิต ทางเครือญาติจึงบังคับใหเพียวบวชหนาไฟใหกับญาติที่
เสียชีวิต สิ่งนี้เปนปญหาที่เพียวรูสึกไมพอใจ เพราะตนเองไมไดนับถือศาสนาพุทธ และที่สำคัญ ตนเองไมไดมีความตั้งใจอยากบวช 

รวมไปถึงอัตลักษณทางเพศเกยที่ไมตองการบวชอยูแลว ยิ่งช้ีใหเห็นชัดวาเครือญาติของเพียวมีปญหาเร่ืองการเกลียดกลัวคนรักเพศ
เดียวกัน 

คือเนเจอของญาติเราอะ เขาชอบแขงขัน ชอบอวดอาง ซึ่งพอเราไมเปน พอชอบเลาเรื่องตาง ๆ ใหพี่นองฟง
แบบแบงปนประสบการณ เพราะพอเราเพื่อนเยอะ และไปที่ตาง ๆ มาเยอะ แตญาติคนอื่น ๆ เขาไมเท่ียว ทำ
แตงาน เขาเลยเลาไดเฉพาะเร่ืองครอบครัว มันคือความพราวของเขา ละดวยความที่เราเปนแบบนี้ เขาก็เอาจุด
นี้มาบีบเราเพื่อใหพอแมเราอายใด เพราะชีวิตบานเราอะไมไดแบบรวยเวอร แตคืออยุสบาย มีความสุข ไม
เครียด ไมตองไปคิดไรเยอะ ทำทุกวันใหดีที่สุดพอ เขาก็เลยรูสึกวาเขาไมคอยชอบบานเรามั้ง (สัมภาษณเม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2563) 

แตในชวงสถานการณโควิดที่ผานมานี้ เพียวไมไดประสบปญหาเรื่องความเหงา หรืออางวางเทาไหร พรอมทั้งตนเองชอบ
ที่จะอยูคนเดียว และการที่ครอบครัวใหการยอมรับในสิ่งที่เพียวทำ หากเพียงเพียวมีปญหาความเหงาจากการขาดคนรัก ในชวง
สถานการณโควิด-19 ที่สงผลใหการใชเวลาอยูดวยกันมากข้ึนทำใหเกิดปญหาการใชชีวิตรวมมากขึ้นเชนกัน การใชชีวิตที่อยูรวมกัน
เปนเวลามากขึ้นในแตละวัน สงผลใหแตละคนมองเห็นปญหาซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดปญหาการใชชีวิตที่เขากันไมได และนำไปสู
การเลิกรากันไป 

ปญหาการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน ไมไดสงผลทางตรงกับเพียว เพียงแตปญหานี้ยังคงรบกวนจิตใจของเพียวมา
ตั้งแตในวัยเด็กจนถึงปจจุบัน ทำใหเกิดชองวางระหวางตนเองกับเครือญาติ และนำมาสูการปฏิเสธการคบหากับเครอืญาตินั้น ๆ ที่มี
ปญหาในประเด็นเรื่อง Homophobia 
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กลุมตัวอยางคนตอมา ที่มีปญหาจากสถานการณโควิด-19 ที่รุนแรงกวาเพียว สงผลกระทบโดยตรงตอการทำงาน และ
การใชชีวิตในปจจุบันเปนอยางมาก “เจได” (นามสมมติ) ทำงานเปนครูสอน ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และงานสอนอิสระ ในชวง
สถานการณโควิด 19 ที่ผานมา สงผลกระทบอยางรุนแรงในการทำงาน จากที่เคยมีเวลาในการทำงาน 7 วันตอสัปดาห เหลือเพยีง 
1 วัน หรือบางสัปดาหไมมีงานทำเลย 

ตกงานเลยแหละ โรงเรียนสอนเตนตรงดอนเมือง โรงเรียนแถวรังสิต มหาวิทยาลัย และงานจิปาถะอื่น ๆ เปน
วิทยากรอิสระ งานคอย ๆ หาย ๆ ไป ไมไดหายไปเลยซะทีเดียว บางทีก็มีความไมแนใจเกิดขึ้น จนทำใหงานท่ี
หนูทำเหลือแค 10% หนูไมคิดวาชีวิตตัวเองจะตองมาเริ่มใหม พอไมมีงานเลยตองอยูคนเดียวที่บานพระ
ประแดง เพราะไมรูจะทำอะไร (สัมภาษณเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563) 

แตเมื่อถามถึงเรื่องครอบครัว วาเจไดมีความอยากที่กลับไปอยูที่บานมั้ย หลังจากประสบปญหาความยากลำบากจาก
สถานการณโควิด-19 เจไดไดใหคำตอบวาไมคิดจะกลับไปทำงานที่บาน ดวยอัตลักษณทางเพศที่ตนเองเปน สงผลใหไมไดรับการ
ยอมรับจากเครือญาติเทาที่ควร เจไดเปนลูกครึ่งอินเดีย-ไทย พอของเจไดเปนคนอินเดีย สวนแมเปนคนไทย เจไดมีอัตลักษณทาง
เพศแบบเกยมาตั้งแตวันเด็ก และรูวาตนเองมีความชอบผูชายตอนสมัยเรียนประถม ซึ่งอัตลักษณทางเพศนี้ครอบครัวทางอินเดียให
ความเคารพและยอมรับ เพราะมีความเช่ือและคานิยมวาคำพูดของคนท่ีเปนเกย หรือ คนหลากหลายทางเพศเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ และ
เคารพนับถือกลุมคนหลากหลายทางเพศเปนอยางมาก แตในครอบครัวไทยนั้น ไมใหการยอมรับเทาท่ีควร 

ในชวงสถานการณโควิด-19 แมวาสถานการณการใชชีวิตจะลำบาก แตเจไดก็ยืนยันวาจะไมกลับไปอาศัยอยูที่บาน  ทั้ง
ดวยสถานการณโรคระบาดที่ตัวเองอยูในจุดเสี่ยง จึงไมอยากใหครอบครัวเสี่ยงในสภาวการณแบบนี้ดวย นอกจากนี้การกลับไปอยู
บานสงผลใหเกิดความไมสะดวกในการทำงานหลาย ๆ อยาง จึงตัดสินใจท่ีจะไมกลับไปอยูบาน 

ตอนนั้นเจไดตัดสินใจท่ีจะเลือกอยูคนเดียว แมกระทั่งคนขางหองก็ไมไดคุยกัน เพราะเจไดบอกวาตนเองไมเหมือนคนอื่น 

และมีความเปนโรคสวนตัวสูง แตก็มีคนรอบบานบางคนท่ีไมชอบ LGBT แตก็เลือกที่จะตางคนตางอยูมากกวา ในขณะท่ีครอบครัว
ตนเองนั้น ก็มีปญหาการไมยอมรับความหลากหลายทางเพศมานานแลว โดยเฉพาะกลุมของเครือญาติ 

ปญหากับเครือญาติมีมานานแลว ทำใหเราไมอยากเขาไปยุง ไมอยากรับความคิดดานลบกลับมา โดยเฉพาะ
ญาติฝงแม แมเจ เจก็ไมรูวาเขารับไดแคไหน แตที่แน ๆ เขาชอบเอาเจไปเปรียบกับลูก ๆ เขา โดยเฉพาะเร่ืองที่
เจเปนแบบนี้ เรื่องอื่นพวกเขาเทียบเจไมได ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน แตก็มีแคเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละ ที่พวกเขา
ชอบวาเจ (สัมภาษณเมื่อวันท่ี 28 28 เมษายน 2563) 

ปญหาเรื่องความเขาใจความหลากหลายทางเพศกลายเปนปญหาที่เกิดขึ้นในกลุมเครือญาติของครอบครัว แตกลับไมใช
สิ่งท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวของเจได และเพียว เห็นไดจากเจไดท่ีถูกเอาชีวิตของตนเองไปเปรียบเทียบกับญาติของตนเองในเรื่องการใช
ชีวิตคู หรือการเปนคนท่ีรักเพศเดียวกัน 

6. อภิปรายผล
ความแตกตางของบริบทประเทศ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีตอกลุมคนหลากหลายทางเพศ ในบทความ

จาก BBC ชี้ใหเห็นบริบทของประเทศอังกฤษที่กลุมคนหลากหลายทางเพศประสบปญหาเรื่องการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน 
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จากคนในครอบครัว รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติที่สงผลใหคนเหลานั้นประสบปญหาการใชชีวิตที่ยากลำบาก และกลายเปนคนไรบาน
ไปในท่ีสุด สวนในบริบทประเทศไทยนั้น พอแม หรือคนใกลชิดในครอบครัว ไมไดมีพฤติกรรมการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันแต
อยางใด กลับกลายเปนเครือญาติในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน โดยเครือญาติเหลานั้น “คิดแทน” หรือมี
ความคิดในเรื่องการทดแทนบุญคุณพอแมดวยการสืบทอดทายาท หรือการมีลูกหลานตอไปในอนาคต ดังนัน้เครือญาติคนไหนที่ผิด
ไปจากขนบธรรมเนียบประเพณีของประเทศไทย จะถูกเลือกปฏิบัติในแงที่ไมดี 

แมในบริบทท่ีแตกตางกัน แตยังคงมีจุดรวมเดียวกันอยู คือการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน เปนเหตุมาจากความเช่ือฝง
ใจตอบทบาทท่ีถูกตองเหมาะสมตามครรลองทางธรรมชาติ และมองวาคนท่ีแสดงอัตลักษณทางเพศแบบรักเพศเดียวกันนี้ เปนเรื่อง
ผิดธรรมชาติ และเปนบาป หากแตในสังคมไทยนั้นคนในครอบครัวที่มีอำนาจมากกวาเครือญาติยอมรับในเรื่องอัตลักษณทางเพศ
ของลูกตนเองได สงผลใหความอางวางในกลุมคนหลากหลายทางเพศในภาวะโรคระบาดนั้นไมไดมีความรุนแรงเทาตางประเทศ 

แตหากการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนี้เกิดขึ้นตอเนื่องในกลุมเครือญาติมาเปนเวลานาน แมวาทั้งสองคนนี้จะใชชีวิต
ดวยตนเองได และทำงานแลวก็ตาม เครือญาติเหลานี้ก็ยังไมเลิกพฤติกรรมเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันนี้ เหตุเพราะปจจัยทาง
ชีวภาพจิตใจและสังคมตอสุขภาพจิต แนวคิดนี้เชื่อมโยงโลกภายนอกเขากับชีววิทยาและจิตใจของใครบางคน  ความเชื่อ คานิยมที่
ถูกฝงอยูในความคิดของเครือญาตินี้ สงผลใหการผูกรวมระหวางชีววิทยาและความเชื่อเขาดวยกัน และมองกลุมคนหลากหลายทาง
เพศเปนสิ่งผิดปกติ และฝงใจในความคิดนี้ จนกลายเปนความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันไป 

7. ประโยชน
1. ทำใหไดเขาใจมุมมองของกลุมหลากหลายทางเพศมากขึ้น และเห็นปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับกลุมหลากหลายทางเพศ
2. เปนประโยชนตอครอบครัว หรือ ชุมชนในการปฎิบัติตอกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ

8. ขอเสนอแนะ
1. ทำวิจัยในกลุมที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหไดมุมมองท่ีกวางขึ้น
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ความเครียดของเจาหนาที่ดานสุขภาพ 
คันธรส สุขกุล1*, ภารณี นิลกรณ2, วราวุฒิ บุตรมิตร3, สมฤดี หวังสวัสดิ์4 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive. Research) มีจุดประสงคเพื ่อศึกษาระดับความเครียดของ
เจาหนาที่ดานสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎรธานี แบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน คือ ปจจัยสวนบุคคล และระดับความเครียด
ของพนักงาน การวิเคราะหขอมูลใช โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ดานสุขภาพ สวนใหญ 
รอยละ 76.9 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 46.26± 13.75 ป สวนใหญมีความเครียดอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 69.2 มีปญหา
การนอน นอนไมหลับ หรือนอนมาก เปนบางครั้ง (รอยละ 53.8) มีสมาธินอยลง เปนบางครั้ง (รอยละ 46.2) หงุดหงิด / กระวน
กระวาย / วาวุนใจ นอยมากหรือ แทบไมมี (รอยละ 46.2) รูสึกเบื่อ เซ็ง เปนบางคร้ัง (รอยละ 57.7) ไมอยากพบปะผูคน นอยมาก
หรือ แทบไมมี (รอยละ 69.2) ผลที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการความเครียดของเจาหนาทางดาน
สุขภาพได  
คำสำคัญ ความเครยีด เจาหนาท่ี ดานสุขภาพ 
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Stress of health workers 
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Abstract 

This research is a Descriptive research aims to study of stress levels of health workers officials of Surat 
Thani Municipality. The questionnaire consists of 2 parts: Personal Factors and stress levels of employees, Data 
analysis statistical package computer program. The results of the research were as follows: Most of the health 
workers, 76.9 percent, were female, aged 46.26± 13.75 years, and most have a low level of stress. Representing 
69.2 percent. Occasionally suffer from insomnia or excessive sleep (58.8 percent) and decreased concentration 
of attention (46.2 percent), very little Irritability / nervousness / agitation (46.2 percent), feeling bored sometimes 
(57.7 percent), they do not want to meet people with very little (57.7 percent). The results of this research can 
be used as a guideline for managing stress among health workers. 
Keywords: Stress, Health workers, Health  

บทนำ 
ความเครียด หมายถึง ภาวะที่รางกายและจิตใจ มีปฏิกิริยาตอบสนองมากระตุน ความเครียดเปนประสบการณเฉพาะตัว

ของ แตละบุคคลในสภาวการณอยางเดยีวกันรางกายจะแสดงออกเวลามีความเครียด โดยมีความดันโลหิตสงูขึ้นกวาปกติชีพจร เตน
เร็วข้ึน หายใจถี่ข้ึน หัวใจจะทำงานมากข้ึน และกลามเนื้อ จะเกร็ง ปฏิกิริยาเหลานี้เรียกโดยรวมวาเปนปฏิกิริยาของ “การสูหรือจะ
ถอยหนี” ความเครียด เปนกลุมอาการที่รางกายมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่มาคุกคามบุคคล เปนสิ่งที่ไมพึงประสงค (Selye, 
1976 อางถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545) เปนผลของปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลกับสถานการณโดยบุคคลจะมีการ ประเมิน
คาโดยกระบวนการทางปญญาเปนความ เครียดใน 3 ลักษณะ คือ อันตราย หรือสูญเสีย คุกคาม และทาทาย บุคคลจะตอบสนอง
ตอสถานการณนั้น โดยพยายามจัดการแกไขปญหา เพื่อคงไวซึ่งความ สมดุลทางสุขภาพ (Lazarus and Folkman, 1984) และ
อาจกระทบกระเทือนตอเปาหมายทำใหไม สามารถทำไดตามความตองการได (Baron Robert and Jerald Greenberg, 1990; 
อางถึงใน สืบตระกูล ตันตลานุกุล และ ปราโมทย วงศสวัสดิ, 2560)  

คนวัยทำงานเปนกลุมคนที่เปนกำลังในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ วัยทำงานนี้เปนกลุมเสี่ยงเกิดความเครียด 
ทั้งจาก การทำงาน ครอบครัว เศรษฐกิจ มุงเนนผลลัพธใหคนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสขุ ความเครียดในการ
ทำงานกอใหเกิดการขาดงาน การมาทำงานสายบอยๆ การขอโยกยายเปลี่ยนงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความเบื่อหนายในการ
ทำงานเขากับเพื่อนรวมงานไมคอยได มีรายงานวา ความเครียดในงานมีสวนทำใหความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของอาการซึมเศราและความไม
มั่นคงในงาน (ชาย OR = 2.02, CI 95%: 1.61-2.40 หญิง; OR = 1.95, 95% CI: 1.42-2.70) ในพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และเล็กในอินชอนประเทศเกาหลีใต (Park et al., 2009) และรายงานการศึกษาความเครียดจากการทำงานและผลลัพธดาน
สุขภาพในพนักงานภาครัฐของ Marcatto et al., (2016) พบวา ความเครียดอาจสงผลตอความเปนอยูที่ดีของคนงานและนำไปสู
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ปญหาสุขภาพ โดยแฉพาะความเครียดจากงาน และคาดวาจะมีประมาณครึ่งหนึ่งของการขาดงาน เกิดจากความเครียดจากการ
ทำงาน ภาระงานท่ีมากเกินไปมีความเสี่ยงตอการแสดงอาการปวดคอและระบบทางเดินอาหารมากข้ึน 

บุคลากรสุขภาพตองปฏิบัติงานจัดบริการสุขภาพใหแกประชาชน ดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงงานปองกัน 
รักษา ฟนฟูใหกับประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ลักษณะงานดังกลาวอาจสงผลใหเกิดความเครียดขึ้นได การศึกษาระดับความเครียด
ของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผูปวยยนอก โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบวา มีระดับความเครียดที่เกิดจากปจจัยดาน
การทำงานระดับนอยหรือไมรุนแรง รอยละ 51.9 (ธัญยธรณ ทองแกว และ ศิริลักษณ ศุภปติพร, 2561) บุคลากรท่ีทำงานดาน
สุขภาพ ในเทศบาลนคร ตองทำงานดานการจัดบริการสุขภาพใหแกประชาชนเชนเดียวกัน แตการศึกษาความเครียดในกลุม
ดังกลาวยังพบไดนอย  ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจศึกษาระดับความเครียด ของเจาหนาที่ดานสุขภาพ ในเทศบาลนคร จังหวัด
ภาคใต เพื่อนำขอมูลที่ไดมาประกอบการหาแนวทางการเฝาระวัง การปองกันความเครียดในกลุมเจาหนาที่ดานสุขภาพ 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความเครยีด ของเจาหนาทีด่านสุขภาพ เทศบาลนคร จังหวัดสรุาษฎรธาน ี
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยแบบการวิจัยบรรยาย แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก 
เจาหนาท่ีดานสุขภาพ  เทศบาลนครสุราษฎรธานี จำนวน 26 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้ 

สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ความ
เพียงพอของรายได การพักอาศัย ประวัติโรคประจำตัวทางกาย ประวัติโรคทางจิต ประวัติการไดรับอุบัติเหตุ ประวัติการใชยาเสพ
ติด ประวัติการเจ็บปวยทางจิตของบุคคลในครอบครัว ประวัติการทำรายตนเอง สิทธิการรักษาพยาบาล  

สวนท่ี 2 ปจจัยความเครียด ใช แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (ใหม) (ST-5) จำนวน 5 ขอประกอบดวย การ
นอนไมหลับ สมาธินอยลง หงุดหงิด กระวน กระวาย เบื่อเซ็ง ไมอยากพบปะผูคน จำนวน 5 ขอ  
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดย ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาประมวลและวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรม
สำเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไป และ ความเครียดดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจก แจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน 
ผลการวิจัย 
1.ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 76.9 และ รอยละ 23.1 ตามลำดับ 
อายุเฉลี่ย 46.26± 13.75 ป อายุสูงสุดคือ 70 ป สถานภาพโสดมากที่สุด รองลงมาคือ สถานภาพสมรส รอยละ 42.3 และ 34.6 
ตามลำดับ ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทามากที่สุด รองลงมาคือ ประถมศึกษา รอยละ 57.7 และ 19.2 ตามลำดับ 
ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว ขาราชการและอื่นๆ รอยละ 23.1 รอยละ 19.2 และรอยละ 23.1 ตามลำดับ มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000-10}000 บาท คิดเปน รอยละ 34.6 และมีรายได มากกวา 15,000 บาท ขึ้นไป คิดเปน รอยละ 34.6 รายไดสวนมาก
เพียงพอแตไมเหลือเก็บ รอยละ 34.6 รองลงมา คือ มีเพียงพอและเหลือเก็บและมีรายไดไมเพียงพอแตไมมีหนี้สิน รอยละ 23.1  
กลุมตัวอยางวัยแรงงาน สวนมากอาศัยรวมกับสมาชิกในครอบครัว รอยละ 84.6 จำนวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉล่ีย 3.88±1.92 
คน การศึกษาภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญ ไมมีโรคประจำตัว คิดเปน รอยละ 59.7 และมีโรคประจำตัว คิดเปน 
รอยละ 40.3 รายละเอียดดังตาราง ท่ี 1  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2742 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามการมีโรคประจำตัว (n = 26) 
ขอมูลโรคประจำตัว จำนวน รอยละ 

โรคประจำตัว  
   ไมม ี 19 73.1 

    มี 7 26.9 

จาการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต คิดเปน รอยละ 96.2 และไมมีประวัติการ
เจ็บปวยทางจิตของบุคคลครอบครัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 92.3 และไมมีประวัติการทำรายตนเองมากท่ีสุด คิดเปน รอยละ 96.2 
รายละเอียดดังตาราง ท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามประวัติการเจ็บปวยทางจิต ประวัติการเจ็บปวยทางจิตของบุคคล
ในครอบครัว และประวัติการทำรายตนเอง (n = 26)  

ขอมูลการเจ็บปวยทางจิต จำนวน รอยละ 
ประวัติการเจ็บปวยทางจิต 

    ไมมี 25 96.2 

    มี 1 3.8 

ประวัติการเจ็บปวยทางจิตของบุคคลในครอบครัว 
    ไมมี 24 92.3 

    มี 2 7.7 

ประวัติการทำรายตนเอง 
    ไมมี 25 96.2 

    มี  1 3.8 

กลุมตัวอยางมีสิทธิการรักษาพยาบาลสวนใหญเปนโครงการ 30 บาท คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมา คือประกันสังคม 
รอยละ 26.9 และเบิกราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 26.9 รายละเอียดดังตาราง ท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และรอยละสิทธิการรักษาพยาบาล ของกลุมตัวอยางวัยแรงงาน (n = 26) 
ขอมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จำนวน รอยละ 

สิทธิการรักษาพยาบาล 

    จายเงินเอง 1 3.8 

    เบิกราชการ/รัฐวสิาหกิจ 7 26.9 

    ประกันสังคม 7 26.9 

    ประกันชีวิต 1 3.8 

    โครงการ 30 บาท 10 38.5 

2. ปจจัยดานความเครียด
กลุมตัวอยางวัยแรงงานมีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก มีสมาธินอยลง, ความรูสึกเบื่อ เซ็ง เปนบางคร้ัง มาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 53.8, 46.2 และ 57.7ตามลำดับ สวนความหงุดหงิด / กระวนกระวาย / วาวุนใจ และความรูสึกไมอยาก
พบปะผูคน มีนอยหรือแทบไมมีเลย คิดเปนรอยละ 46.2 และ 69.2 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน รอยละ ความเครียดของกลุมตัวอยางวัยแรงงาน จำแนกตามรายขอ  (n = 26) 

ขอคำถาม 

ความเครียด 
จำนวน (รอยละ) 

นอยมากหรือ 
แทบไมมี 

บางคร้ัง บอยคร้ัง เปนประจำ 

1. มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรอืนอน
มาก

8 

(30.8) 
14 

(53.8) 

3 

(11.5) 

1 

(3.8) 

2. มีสมาธินอยลง 10 

(38.5) 
12 

(46.2) 

3 

(11.5) 

1 

(3.8) 

3. หงุดหงิด / กระวนกระวาย / วาวุนใจ 12 

(46.2) 
10 

(38.5) 

3 

(11.5) 

1 

(3.8) 

4. รูสึกเบื่อ เซ็ง 8 

(30.8) 
15 

(57.7) 

2 

(7.7) 

1 

(3.8) 

5. ไมอยากพบปะผูคน 18 

(69.2) 
6 

(23.1) 

1 

(3.8) 

1 

(3.8) 

กลุมตัวอยางมีความเครียดระดับนอย (0-4 คะแนน) คิดเปนรอยละ 69.2 เครียดปานกลาง (5-7 คะแนน)คิดเปนรอยละ 
19.2 เครียดมาก (8-9 คะแนน) คิดเปนรอยละ 3.8 และมีความเครียดมากที่สุด (10-15 คะแนน) คิดเปนรอยละ 7.7 รายละเอียด
ดังตาราง ท่ี 5 
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวน รอยละ ของความเครียดของกลุมตัวอยางวัยแรงงาน จำแนกตามระดับความเครียด  (n = 26) 

สรุปผลการศึกษา 
กลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 76.9 และ รอยละ 23.1 ตามลำดับ อายุเฉลี่ย 46.26± 13.75 ป มี

โรคประจำตัว คิดเปน รอยละ 40.3 กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีประวัติการเจ็บปวยทางจิต สิทธิการรักษาพยาบาลสวนใหญเปน
โครงการ 30 บาท คิดเปนรอยละ 38.5 กลุมตัวอยางวัยแรงงานมีความเครียดระดับนอย (0-4 คะแนน) คิดเปนรอยละ 73.7 เครียด
ปานกลาง (5-7 คะแนน)คิดเปนรอยละ 20.9 เครียดมาก (8-9 คะแนน) คิดเปนรอยละ 3.6 และมีความเครียดมากที่สุด (10-15 
คะแนน) คิดเปนรอยละ 1.8 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาระดับความเครียดของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญมีความเครียดในระดับนอย สอดคลองกับการศึกษา

การศึกษาระดับความเครียดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ตำบลพระอาจารย พบวา มีความเครียดในระดับเล็กนอย 
รอยละ 71.6 อธิบายไดวากลุมตัวอยางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ไดรับการชวยเหลือในการปฏิบัติงานจากเจาหนาที่ 
สาธารณสุข และปญหาจากการทำงานเกิดขึ้นนอย และมีวิธีการที่สามารถจัดการกับความเครียดได (ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล และ
คณะ, 2562) ซึ่งการศึกษากลุมเจาหนาท่ีดานสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎรธานี ครั้งนี้พบมีความเครียดระดับนอย อาจเน่ืองมาจาก
กลุมคนทำงานดานสุขภาพ มีความรู ความเขาใจในเรื่องกระบวนการจัดปญหา และกระบวนการจัดการกับความเครียด มีบทบาท
ในการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน ดวยหลักการ 3 ส  กลาวคือ “สอดสองมองหา ใสใจรับฟง สงตอเชื่อมโยง”  การมองหา สังเกต 
และเขาถึงผูที่เสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิตในชุมชน เชน กลุมวัยทำงานที่มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศรา การดูแลดานจิตใจคนในชุมชน 
ไดแก การบรรเทา หรือแกไขปญหา และการสงเสริมใหความรูดาน สุขภาพจิต การบรรเทาหรือแกไขปญหา การใหคำปรึกษา ให
ขอคิดเตือนใจแกคนที่ทุกขใจ ปลอบโยนใหกำลังใจ ใหความรูเรื่องการดูจิตใจตนเอง ครอบครัว (นันทวดี วรวสุวัส, 2560) ซึ่ง
เจาหนาที่ดานสุขภาพ ประกอบดวย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน จะไดรับการ
อบรม ผานการฝกฝน จึงสงผลใหมีความเครียด ระดับนอย 

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะเจาหนาท่ีดานสุขภาพในเทศบาลนคร เทานั้น ซึ่งการศึกษาน้ีอาจจะไมสามารถเปน

ตัวแทนของเจาหนาท่ีดานสุขภาพในเทศบาลนครท้ังหมดได ซึ่งความเครียดในเจาหนาที่ดานสุขภาพในเทศบาลนคร อาจ
แตกตางกันไปตามบรบิทของพื้นที่ 

2. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาโดย เพิ่มแหลงที่เก็บขอมลูใหหลากหลายขึ้น เชน เก็บขอมูลในจังหวัดอื่น หรือขอมูล
ระดับประเทศ เพื่อท่ีจะไดขอมูลสามารถนำไปเปนตัวแทนของประชากรได 

ระดับความเครียด จำนวน รอยละ 

เครียดนอย (0-4 คะแนน) 18 69.2 

เครียดปานกลาง (5-7 คะแนน) 5 19.2 

เครียดมาก (8-9 คะแนน) 1 3.8 
เครียดมากท่ีสดุ (10-15 คะแนน) 2 7.7 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง 
ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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นครปฐม 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email manusrongthong@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพปอดและปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบ
อาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 150 ราย เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional descriptive study) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลและเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 
(Spirometer) วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร  

ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ รอยละ 88.0 เมื่อพิจารณาถึง
ปจจัยที่มีความสัมพันธ พบวา เพศ (0.849) อายุ (0.396) ประสบการณการทำงาน (0.409) จำนวนช่ัวโมงการทำงานตอวัน (0.702) 
การสูบบุหรี่ (0.487) และการออกกำลังกาย (0.728) ไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษานี้ อาจใชเปนแนวทางในการเฝาระวัง วางแผนสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมปญหาดานสุขภาพที่เกิดจากความ
ผิดปกติของสมรรถภาพปอด ตอไป 

คำสำคัญ: สมรรถภาพปอด ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง 
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Abstract 

The objective of this study was to find pulmonary function and factors associated with pulmonary 

function among 150 motorcycle taxi drivers in Mueang District, Nakhon Pathom Province. It was a cross-sectional 

descriptive study. Data were collected by using face-to-face interviews and spirometer and were analyzed by 

using frequency, percentage, mean, standard deviation, and chi-square test. 

The study found that motorcycle taxi drivers were abnormal pulmonary function (88.0%). No factors 

were associated with pulmonary function, gender (p=0.849), age (p=0.396), working experience (p=0.409), 

working hours per day (p=0.702), smoking history (0.487), and history of exercise (p=0.728). These findings may 

be the health information in promotion, prevention, surveillance, and control of hazards from pulmonary 

function among motorcycle taxi drivers in the future. 

Keywords: Pulmonary function, Motorcycle taxi drivers  

1. บทนำ
มลพิษทางอากาศ นับเปนปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะปญหาของฝุนละอองในอากาศ ซึ่งพบวามีคา

สูงเกินคามาตรฐานและเกิดขึ้นเปนประจำทุกป (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ในปพ.ศ. 2561 พบคาเฉลี่ยของฝุนรวม (TSP) เทากับ 
0.08 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน ( PM10) เทากับ 42 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งสวนใหญจะพบคาฝุนละอองในเขตชุมชนเมือง (กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ, 2563) นอกจากคาฝุนละอองในอากาศจะสงผลกระทบทางตรงแลว ยังสงผลกระทบตอผูประกอบอาชีพอีกดวย โดยอาชีพ
ที ่เสี ่ยงตอการสัมผัสฝุ น ไดแก อาชีพพนักงาน กวาดขยะ อาชีพเกษตรกร รวมไปถึงอาชีพที ่ใหบริการในการขนสง เชน 
รถจักรยานยนตรับจาง รถโดยสารประจำทาง เปนตน 

ผูประกอบอาชีพมอเตอรไซดรับจาง เปนอาชีพที่ตองผจญกับสภาวะจราจรติดขัดอยูตลอดระยะเวลาการทำงานบนทอง
ถนน ทำใหผูประกอบอาชีพมอเตอรไซครับจาง เสี่ยงตอการสัมผัสฝุนละออง ไดแก ฝุนจากการคมนาคมขนสง ฝุนจากการกอสราง 
ฝุนจากโรงงานอุตสาหกรรม และฝุนจากการจราจรที่หนาแนน เปนตน ซึ่งฝุนละอองเหลานี้ยิ่งมีขนาดเล็กจะเขาไปลึกถึงปอดและ
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอด กอใหเกิดภาวะโรคระบบทางเดินหายใจ และการเสื่ อมลงของสมรรถภาพปอด 
(Lung Function) ได (วาสุเทพ , 2548) จากการศึกษาสมรรถภาพปอดของผู ประกอบอาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง เขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูประกอบอาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ รอยละ 14.4 (พรรณิกา สืบสุข และ
คณะ, 2557) สำหรับอาการแสดงของสมรรถภาพปอดผิดปกติจากการสัมผัสฝุนละออง พบวา มีอาการคัดจมูกรอยละ 39.6 มี
เสมหะรอยละ 30.7 ไอ รอยละ 28.7 แนนหนาอกหายใจไมสะดวก รอยละ 21.8 และหายใจดังวี๊ด รอยละ 4.0 (สุปราณี คุณราน 
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และคณะ, 2563) จากการศึกษาในประเทศไทยท่ีผานมา จะเห็นไดวาสวนใหญจะทำการศึกษาในพื้นที่เมืองที่มีการจราจรหนาแนน
และเมืองทองเท่ียว เชน กรุงเทพมหานคร อำเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนตน แตยังไมพบการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
จากขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยบนทางหลวงในเสนทางสายกรุงเทพและปริมณฑล ป 2563 พบวา จังหวัดนครปฐมมีปริมาณ
การจราจรเทากับ 1,513,345 คัน/วัน มากเปนลำดับที่ 4 รองจาก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี  (สำนักอำนวยความ
ปลอดภัย กรมทางหลวง, 2563) 

จากปญหาดังกลาวกลุมผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่
รถจักรยานยนตรับจาง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อใชเปนเปนแนวทางในการเฝาระวัง วางแผนสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
และควบคุมปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดจากความผิดปกติของสมรรถภาพปอด ตอไป  

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสมัพนัธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในอำเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม 

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั ้งนี ้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) เพื ่อศึกษา

สมรรถภาพปอดและปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในอำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษา คือ ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  เมื่อป 

2563 ซึ่งกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อป 
2563 จำนวนทั้งหมด 150 ราย ไดจากการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณการประมาณคากลุมตัวอยางโดยไม
ทราบประชากรจากคา proportion (P) โดยใชสูตรของคอแครน (Cochran) (Cochran, 1977) ดังนี ้

สูตรในการคำนวณ 

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
Z = คาสถิติมาตรฐานภายใตโคงปกติ เมื่อ d เทากับ 0.05 มีคาเทากับ 1.96 

p = สัดสวนของสมรรถภาพปอดในคนกวาดถนน มีคา เทากับ 0.11 (วาสุเทพ บุญชู, 2548) 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได เทากับ 0.05  

 3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคล และ 2) เครื่องตรวจสมรรถภาพ 

ปอด (Spirometer) ยี่หอ Spirolyser Q13 รุน SN 17 0979 โดยใชทดสอบคา FVC, FEV1 และ FEV1/ FVC โดยทำการแปลผล
โดยใชเกณฑของสมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย และใชคาคาดคะเนจากสมการศิริราช ซึ่งเปนมาตฐานสมรรถภาพปอดในคนไทย
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โดยผลการตรวจสมรรถภาพปอดที่อยูในเกณฑปกติ คือ FVC > 80% ของคาคาดคะเน หรือ FEV1/ FVC > 70% หรือคา FEV1 > 

80% ของคาคาดคะเน (สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย, 2553) 

3.2.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื ่องมือที่ใชในรวบรวมขอมูลนั้น คณะวิจัยไดนำไปทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนำแบบ
สัมภาษณที่ใชในการรวบรวมขอมูลเสนอใหผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง การใชภาษา 
ตลอดจนขอคำถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค มีคาเทากับ 0.99 และเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometer) เปน
เครื่องมือท่ีไดมาตรฐานสากล มีการสอบเทียบมาตรฐานและตรวจสอบกอนใชเครื่องทุกคร้ัง ซึ่งผานการสอบเทียบมาตรฐานแลว 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
หลังจากแบบสอบสัมภาษณที่ใชเก็บขอมูลผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลวนั้น คณะผูวิจัยไดทำหนังสือไปยังสถานี

ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลวิจัย ผูวิจัยและผูชวยวิจัยอธิบายวัตถุประสงคและอธิบายกระบวนการเก็บ
ขอมูลใหผูถูกวิจัยรับทราบ และสอบถามความสมัครใจกอนทำการเก็บขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยนี้จะวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป SPSS version 18 ซึ่งกำหนดระดับความเชื่อมั่นใน

การทดสอบทางสถิติที่ 95% (P-value <0.05) และประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอมทั้งใช Chi-square เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปร    

4. ผลการวิจัย
ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 

95.33) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 4.67) มีอายุเฉลี่ย 51.71 ป สวนใหญมีประสบการณทำงานมากวา 10 ป (รอยละ 64.67) และ 
มีชั ่วโมงการทำงานตอวัน นอยกวาหรือเทากับ 8 ชั ่วโมง (รอยละ 51.33)  นอกจากนี ้ยังพบอีกวา ผู ประกอบอาชีพขับขี่
รถจักรยานยนตรับจางสวนใหญ ไมสูบบุหรี่ จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือสูบบุหรี่ จำนวน 61 คน คิดเปนรอย
ละ 40.67 และเคยสูบบุหรี่ จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.66 ตามลำดับ และสวนใหญไมออกกำลังกาย (รอยละ 40.67) 
ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล (n = 150) 
ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ
- ชาย 143 95.33 
- หญิง 7 4.67 

2. อายุ (ป)
- ≤35 9 6.00 
- 36 - 60 111 74.00 
- >60 30 20.00 

คาเฉลี่ย = 51.71 ป  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 10.14  คาต่ำสดุ = 26 ป  คาสูงสุด = 72 ป 
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ตารางที่ 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล (n = 150) (ตอ) 
ปจจัยสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

3. ประสบการณการทำงาน (ป)
- <1 3 2.00 
- 1 - 5 28 18.67 
- 6 - 10 22 14.66 
- >10 97 64.67 

4. จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวัน (ชม.)
- ≤8 ช่ัวโมง 77 51.33 
- >8 ช่ัวโมง 73 48.67 

คาเฉลี่ย = 9.05 ชม. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.27  คาต่ำสดุ = 4 ชม. คาสูงสุด = 18 ชม. 
5. การสูบบุหร่ี

- ไมสูบ 70 46.67 
- เคยสูบ 19 12.66 
- สูบ 61 40.67 

6. การออกกำลังกาย
- ไมออกกำลังกาย 61 40.67 
- <3 วันตอสัปดาห 37 24.67 
- 3-5 วันตอสัปดาห 27 18.00 
- >5 วันตอสัปดาห 25 16.66 

ผลการศึกษาสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ในบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
พบวา ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางสวนใหญ มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 88.00 
และมีสมรรถภาพปอดปกติ จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 สมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง (n = 150) 
สมรรถภาพปอด จำนวน (คน) รอยละ 

   ปกติ 18 12.00 
   ผิดปกต ิ 132 88.00 
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ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง  พบวา เพศ 
(0.849) อายุ (0.396) ประสบการณการทำงาน (0.409) จำนวนช่ัวโมงการทำงานตอวัน (0.702) การสูบบุหรี่ (0.487) และการออก
กำลังกาย (0.728) ไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง (n = 150) 

ปจจัย สมรรถภาพปอด 
P-valueปกต ิ(รอยละ) ผิดปกติ (รอยละ) 

1. เพศ
- ชาย 17 (11.89) 126 (88.11) 0.849 
- หญิง 1 (14.29) 6 (85.71) 

2. อายุ (ป)
- ≤35 0 (0.00) 9 (100.00) 0.396 
- 36 - 60 13 (11.70) 98 (88.30) 
- >60 5 (16.67) 25 (83.33) 

3. ประสบการณการทำงาน (ป)
- <1 0 (0.00) 3 (100.00) 0.409 
- 1 - 5 1 (3.57) 27 (96.43) 
- 6 - 10 3 (13.64) 19 (86.36) 
- >10 14 (14.43) 83 (85.57) 

4. จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวัน (ชม.)
- ≤8 ช่ัวโมง 10 (13.00) 67 (87.00) 0.702 
- >8 ช่ัวโมง 8 (11.00) 65 (89.00) 

5. การสูบบุหร่ี
- ไมสูบ 10 (14.30) 60 (85.71) 0.487 
- เคยสูบ 3 (15.80) 16 (84.21) 
- สูบ 5 (8.20) 56 (91.80) 

6. การออกกำลังกาย
- ไมออกกำลังกาย 8 (13.11) 53 (86.89) 0.728 
- ออกกำลังกาย 10 (11.20) 79 (88.80) 

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง ในอำเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 88.00 มีสมรรถภาพปอดผิดปกติ เนื่องจากผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต
รับจาง ตองทำงานอยูในบริเวณทองถนน ซึ่งมีรถสัญจรไปมาอยูตลอดเวลา โดยความหนาแนนของการจราจรที่แตกตางกันไปตาม 
แตละพื้นท่ีและชวงระยะเวลา ทำใหผูประกอบอาชีพไดรับสัมผัสปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลตอสมรรถภาพปอดแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
จากงานวิจัยของ อุมาภรณ กำลังดี (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยทำนายสมรรถภาพปอดของประชากรไทยในภาคใต พบวา ปจจัย
ทำนายสมรรถภาพปอด คือ พื้นที่สัมผัสมลพิษ โดยผูที่อยูในพื้นที่สัมผัสมลพิษมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีสมรรถภาพปอดอยูในเกณฑ
ผิดปกติมากกวาผูที่อยูในพื้นที่ปลอดมลพิษ และจากการศึกษาความสัมพันธพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ประสบการณการทำงาน 
จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวัน การสูบบุหรี่ และการออกกำลังกาย ไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
อาจเปนเพราะจำนวนกลุมตัวอยางที่ศึกษามีจำนวนนอย รวมไปถึงอาจมีปจจัยอื่นที่ไมไดทำการศึกษาแตสงผลตอสมรรถภาพปอด 
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เชน การใชอุปกรณปองกันฝุนมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง กลาวคือ การใช
อุปกรณปองกันฝุนสามารถชวยลดการเสื่อมสมรรถภาพปอดได แตในทางกลับกัน ถาอุปกรณปองกันฝุนที่ใชไมไดมาตรฐานและใช
อุปกรณปองกันฝุนที่ไมมีประสิทธิภาพ อาจสงผลกระทบตอการเสื ่อมสมรรถภาพปอดได  ซึ่งสอดคลองกับจากงานวิจัยของ 
พูนทรัพย วงศสุรเกียรติ์ และคณะ (2542) ที่พบวา ตำรวจจราจรที่สวมหนากากปองกันมีสมรรถภาพปอดท่ีดีกวาตำรวจจราจรที่ไม
สวมหนากากปองกัน เปนตน  

การศึกษาปจจัยดานเพศ พบวา ไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางมีสัดสวนจำนวนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง จึงไมสามารถระบุความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  สุปราณี คุณราน และ
คณะ (2563)  ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานโรงสีขาว จังหวัดนครราชสีมา 
พบวา ปจจัยดานเพศไมมีความสัมพันธกับอาการมีเสมหะและอาการหายใจดังวี๊ด โดยงานวิจัยดังกลาวพบวาสัดสวนของกลุม
ตัวอยางเพศชายมากกวาเพศหญิงเชนเดียวกัน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์ และธีระศิษฏ เฉินบำรุง 
(2561) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ความชุกของการลดลงของสมรรถภาพปอดในพนักงานจากในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3 
แหง กรณีศึกษาจังหวัดระยอง พบวา ปจจัยดานเพศสงผลตอสมรรถภาพปอด โดยเพศชายมีสมรรถภาพปอดลดลงมากกวาเพศ
หญิงในระยะยาว อาจเนื่องจากโดยทั่วไปพนักงานชายมักจะไดรับลักษณะการทำงานที่เสี่ยงตอสารอันตรายและสิ่งคุกคามตาง ๆ 
มากกวา รวมถึงจำนวนขอมูลพนักงานหญิงอาจมีนอยเกินไป โดยมีเพียงรอยละ 3 จากขอมูลพนักงานท้ังหมดที่ทำการศึกษา 

การศึกษาปจจัยดานอายุ พบวา  ไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีอายุ
อยูในชวง 36-60 ป ซึ่งอาจเปนชวงที่ปอดสามารถฟนฟูไดจึงยังไมแสดงอาการผิดปกติออกมา  และเมื่อพิจารณาในเรื่องกลไกการ
เปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดที่ตองใชเวลานานจึงเกิดความผิดปกติ ซึ่งสอดคลองกับจากงานวิจัยของ พรรณิภา สืบสุข และ
คณะ (2557)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยทำนายสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับมอเตอรไซดรับจาง เขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ชวงอายุที ่แตกตางกันจะมีการเปลี ่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
สมรรถภาพปอดจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น  ประกอบกับระบบที่เกี่ยวของกับการหายใจมีการเสื่อมมากขึ้น จึงพบความผิดปกติของ
สมรรถภาพปอดในชวงอายุ 50-64 ป มากที่สุด  

การศึกษาปจจัยดานประสบการณการทำงาน   จำนวนชั่วโมงการทำงานตอวัน   การออกกำลังกาย และ การสูบบุหรี่ 
พบวา ไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ซึ่งสอดคลองกับจากงานวิจัยของ พรรณิภา สืบสุข และคณะ (2557)  ที่พบวาปจจัย
ดังกลาวไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดเชนเดียวกัน  

สำหรับปจจัยดานประสบการณการทำงาน ที่พบวาไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด นั้นอาจเปนเพราะ กลุมตัวอยาง
บางสวนขับขี่รถจักรยานยนตรับจางเปนอาชีพหลัก แตบางสวนขับขี่รถจักรยานยนตรับจางเปนอาชีพเสริม รวมไปถึงการประกอบ
อาชีพกอนมาขับขี่รถจักรยานยนตรับจางแลวไดรับสัมผัสปจจัยเสี่ยงที่สงผลใหสมรรถภาพปอดผิดปกติ เปนตน จึงทำใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการแปรผลได ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ ดนัยสวัสดิ์ และธีระศิษฏ เฉินบำรุง (2561) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความชุกของการลดลงของสมรรถภาพปอดในพนักงานจากในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3 แหง กรณีศึกษา
จังหวัดระยอง ซึ่งพบวา  พนักงานท่ีศึกษามีความเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดมากกวารอยละ 10 และรอยละ 15 ขึ้นไป โดยมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามปท่ีติดตาม แสดงใหเห็นวาเมื่อกลุมตัวอยางที่ทำงานกับปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอสมรรถภาพปอดในระยะยาว
อยางตอเนื่อง จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอด ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาขอมูลสมรรถภาพปอดยอนหลังและ
ประสบการณการทำงานของกลุมตัวอยางที่ศึกษา รวมถึงอาชีพกอนมาขับข่ีรถจักรยานยนตรับจาง หรืออาชีพเสริมเพิ่มเติม 

ในสวนของปจจัยดานจำนวนชั่วโมงการทำงานตอวัน ที่พบวาไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ทั้งนี้อาจเนื่องมาก
จากลักษณะการทำงานขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง เปนการประกอบอาชีพอิสระมีเวลาที่ไมแนนอน ไมเหมือนการทำงานในสถาน
ประกอบกิจการที่มีระยะเวลาการทำงานกำหนดไวคอนขางชัดเจน  โดยผูตอบแบบสอบถามอาจตอบระยะเวลาการทำงานตอวัน
โดยเฉลี่ย ทำใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการแปรผลได รวมไปถึงอาจมีปจจัยอื่นๆ อีก เชน การสวมใสอุปกรณปองกันระบบทางเดิน
หายใจ ความถี่ในการสวมใส ชนิดของอุปกรณปองกัน ซึ่งหากเปนหนากากอนามัยชนิดผา (cotton dust) จะคุณสมบัติปองกันฝุน
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ที่มีอนุภาคเปนแข็งหรือเสนใยได แตสำหรับฝุนละอองขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 10 ไมครอน ตามทองถนนสามารถเล็ดลอดช้ัน
กั้นของหนากากผาเขาสูระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงวิธีการสวมใสอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการปองกันท่ีแตกตางกันได  

ในสวนของปจจัยดานการออกกำลังกาย ที่พบวาไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางมี
ลักษณะการออกกำลังกายที่ไมเหมือนกัน รวมไปถึงระยะเวลาในการออกกำลังกายแตละครั้งที่แตกตางกัน ทำใหไมสงผลตอ
สมรรถภาพปอด เชน รูปแบบการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค เปนการออกกำลังกายแบบไมใชออกซิเจน เนนการเสริมสราง
กลามเนื้อ และใชชวงเวลาสั้นๆ เชน การเลนเวท แตหากออกกำลังกายแบบแอโรบิค  ซึ่งเปนการออกกำลังกายแบบใชออกซิเจน  
จะชวยสงเสริมสมรรถภาพปอด เชน การวิ่ง วายน้ำ ปนจักรยาน เตนแอโรบิค เปนตน ดังนั้นรูปแบบที่ใชในการออกกำลังกายอาจ
ไมมีความเหมาะสม สงผลตอใหสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางไมดีขึ้นเมื่อมีการออกกำลังกาย   

รวมไปถึงปจจัยดานการสูบบุหรี่ ที่พบวาไมมีความสัมพันธกับสมรรถภาพปอด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลกระทบของการสูบ
บุหรี ่ตอความผิดปกติของสมรรถภาพปอดตองใชระยะเวลานาน และขึ้นอยูกับปริมาณการสูบตอวัน ซึ่งเมื ่อเปรียบเทียบกับ
ผลการวิจัยของ พรรณิภา สืบสุข และคณะ (2557) พบวา จำนวนบุหรี่ที่สูบ ตั้งแต 20 -39 มวน/วัน สงผลตอสมรรถภาพปอด
ผิดปกติ รอยละ 100 และระยะเวลาท่ีสูบตั้งแต 21-30 ป  สงผลตอสมรรถภาพปอดผิดปกติมากที่สุด รอยละ 66.7  และจำนวน
บุหรี่ที่สูบท่ีแตกตางกันพบวาสงผลตอสมรรถภาพปอดอยางมีนัยสำคัญ นอกจากน้ียังพบวาคาสมรรถภาพปอดของผูประกอบอาชีพ
ขับขี่รถจักรยานยนตรับจางที่ไมสูบบุหรี่มีคาอยูในเกณฑผิดปกติมากกวา  ผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางที่สูบบุหรี่ 
อาจจะเปนเพราะผลของควันบุหรี่มอืสองที่ไดรับจากสงัคมรอบขาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิยะดา แซเตีย (2553) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรกับมลพิษทางอากาศในอำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
ตำรวจจราจรที่ไมสูบบุหรี่มีสัดสวนสมรรถภาพปอดที่ผิดปกติมากกวาตำรวจจราจรที่สูบบุหรี่ ตำรวจในกลุมที่สูบบุหรี่มีอาการของ
ระบบทางเดินหายใจมากกวากลุมที่ไมสูบบุหรี่อยางชัดเจน 

6. ขอเสนอแนะ

6.1 จากผลการศึกษาที่พบผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางสวนใหญมีสมรรถภาพปอดผิดปกติ ดังนั้นผู
ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางควรใชอุปกรณปองกันฝุนโดยการใชหนากากอนามัยแบบท้ิงรวมกับผาปดจมูก และกอง
คุมครองแรงงานนอกระบบควรมีมาตรการดูแลสุขภาพของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง รวมทั้งจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพของผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจาง 
 6.2 หนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูลไปใชในการสรางมาตรการปองกันและควบคุมผลกระทบตอสุขภาพของผูประกอบ
อาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางและผูคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณที่ทำการศึกษาวิจัย 

 6.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณกาซตาง ๆ จากทอไอเสียของยานพาหนะที่อาจสงผลกระทบตอสมรรถภาพปอด
ของกลุมตัวอยาง และศึกษาปริมาณความเขมขนของฝุนที่สามารถเขาสูระบบทางเดินหายใจแบบติดตั้งที่ตัวบุคคล เพื่อนำมาหา
ความสัมพันธกับสมรรถภาพปอดของกลุมตัวอยาง 
 6.4 ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพขับขี่
รถจักรยานยนตรับจาง และควรจำแนกผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางออกเปนผูที่ประกอบอาชีพเปนอาชีพหลักและ
เปนอาชีพเสริม 

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ที่ใหความชวยเหลือในประสานงานกับผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต

รับจาง และขอขอบคุณผูประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนตรับจางทุกทาน ที่ใหความรวมมือและมีสวนทำใหการวิจัยครั้งนี้สำเร็จ
ลงดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ (1) เพื่อพัฒนา
โปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 (2) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูกอน และหลังการใชโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ (3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง จำนวน 396 คน คำนวณขนาดกลุมตัวอยางและใชการสุมอยางเปนระบบ จำนวน 39 คน ผลการศึกษาพบวา เม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตางโดยใชสถิติ paired t-test คาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริม
การดูแลทันตสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) นอกจากนี้พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจผูปกครองของเด็ก
กอนวัยเรียนตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพสวนใหญอยูในระดับมาก 

คำสำคัญ: โปรแกรมแชทบอท สงเสรมิการดูแลทันตสุขภาพ ผูปกครอง เด็กกอนวัยเรียน 
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The Effect of Chatbot Program for Oral Health Care Promotion in Care Givers of 

Pre-school Children, Child Development Center Trang Municipality,  

Mueang Trang District, Trang Province 
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Abstract 

The research project entitle was the effect of chatbot program for oral health care promotion in care 

givers of pre-school children, Child Development Center Trang Municipality, Mueang Trang District, Trang 

Province. This research was quasi-experimental research. The objectives of this research were (1) to develop as 

well as find out the efficiency of the chatbot program for oral health care promotion in care givers of pre-school 

children was 70/70 set criterion, (2) to compare the achievement post-test and pre-test from the chatbot 

program for oral health care promotion in care givers of pre-school children, and (3) To study satisfaction of 

the care givers of pre-school children towards chatbot program for oral health care promotion.  

Population of this research amount 396 care givers of pre-school children, Child Development Center 

Trang Municipality, Mueang Trang District, Trang Province. Samples of 39 care givers of pre-school children were 

calculated and recruited by systematic sampling. The results reveal that the difference between pre-test and 

post-test mean scores were statistically significant by using paired t-test (p < 0.001). In addition, satisfaction 

evaluation was performed and founded that most of the care givers of pre-school children towards chatbot 

program for oral health care promotion had high level of satisfaction. 

Keywords: Chatbot Program, Oral Health Care Promotion, Care Givers, Pre-school Children  
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1. บทนำ
เด็กกอนวัยเรียนจัดเปนชวงอายุที่สำคัญระยะหนึ่งของชีวิต โดยเปนระยะที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการหลายดานและเปนวัยที่

เด็กเริ่มจากครอบครัวไปสูโรงเรียนอนุบาล หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น และใชชีวิตภายนอกบานมากข้ึน 
แตในขณะเดียวกันหากเด็กวัยนี้ไมไดรับการสงเสริมทักษะที่จำเปนตามชวงวัยอาจจะเปนจุดตั้งตนของปญหาตอไปในอนาคต 
(สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย, 2557) สุขภาพชองปากเปนสวนหนึ่งที่กอใหเกิดสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากเปน
จุดเริ่มตนของระบบทางเดินอาหาร หากการบดเคี้ยวและการกลืนอาหารผิดปกติอาจทำใหเกิดภาวะทุพโภชนาการได นอกจากน้ียัง
สงผลตอการเกิดโรคในชองปาก โดยเฉพาะโรคฟนผุจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็ก เชน ความเจ็บปวด การบดเคี้ยวอาหาร 
ปริมาณอาหารที่รับประทาน และการนอนหลับ ในเด็กที่มีการสูญเสียฟนหนาน้ำนมบนไปตั้งแตอายุนอย ๆ จะสงผลตอพัฒนาการ
ในการพูด และความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก (ชุติมา ไตรรัตนวรกุล , 2557) การเกิดโรคฟนผุในเด็กนั้นนอกจากมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง ความเชื่อ และทัศนคติของผูดูแลเด็กนับวาเปนสิ่งสำคัญ (พัทธนันท ศิริพรวิวัฒน, 
2552) หากเด็กสูญเสียฟนน้ำนมกอนกำหนดจะทำใหไมมีฟนเคี้ยวอาหาร หรือเคี้ยวอาหารไมละเอียด  มีผลตอภาวะโภชนาการ
สงผลตอการเจริญเติบโตของเด็ก ทำใหการเจริญเติบโตของเด็กลดลงตามจำนวนฟนผุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะพบฟนผุในเด็กที่มีสภาวะ   

ทุพโภชนาการมากกวาเด็กปกติ (พรรณราย ทัพนันตกุล, 2556)  
จากรายงานผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ครั้งท่ี 8 ในประเทศไทยของเด็กอายุ 3 ป และ 5 ป พบเด็กอายุ 3 ป มี

อัตราการเกิดโรคฟนผุรอยละ 52.9 มีคาเฉลี่ยฟนผุอุดถอน (DMFT) 2.8 ซี่/คน เริ่มมีการสูญเสียฟนน้ำนมจากฟนผุเฉลี่ย 2.3 ซี่/คน 
และมีฟนน้ำนมผุระยะเริ่มตนรอยละ 31.1 มีฟนผุที่ยังไมไดรักษารอยละ 52.0 อัตราการเกิดโรคฟนผุในแตละภาคใกลเคียงกันโดย
พบวาภาคใตเด็กอายุ 3 ปมีอัตราการเกิดโรคฟนผุสูงสุดเปนอันดับสองรองจากภาคกลางคือรอยละ 57.0 หรือเฉลี่ย 3.1 ซี่/คน และ
พบเด็กอายุ 5 ป มีอัตราการเกิดโรคฟนผุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีอัตราการเกิดโรคฟนผุรอยละ 75.6 มีคาเฉลี่ยฟนผุอุดถอน (DMFT) 4.5 
ซี่/คน โดยพบวาภาคใตเด็กอายุ 5 ป มีอัตราการเกิดโรคฟนผุสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง คือรอยละ 80.2 หรือเฉลี่ย 5.1 ซี่/คน  (สำนัก
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนพบวาผูปกครองถือเปนปจจัยสาเหตุหลัก
ในการควบคุมทั้งในเรื่องของการบริโภคอาหาร และการดูแลสุขภาวะชองปากใหแกเด็ก ควรสราง พัฒนาคานิยม และทัศนคติดาน
สุขภาพเริ่มตั้งแตชวงวัยเด็กเล็ก (สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555: 47) ปญหาสุขภาพชองปากใน
กลุมเด็กกอนวัยเรียน พบวาสาเหตุสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครองท่ีไมถูกตอง เพราะเด็กวัย
นี้ยังมีพัฒนาการดานตาง ๆ ยังไมสมบูรณเต็มที่รวมทั้งยังไมมีความรูพอ และไมใสใจที่จะดูแลสุขภาพ  ผูปกครองตองใหความ
ชวยเหลือในการดูแลสุขภาพทุก ๆ ดาน ดังนั้นการปองกัน และแกไขปญหาเก่ียวกับโรคในชองปากของเด็กจึงควรกระทำแตเนิ่น ๆ 
กอนท่ีจะมีการลุกลามของรอยโรคและควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการกระทำในกลุมผูปกครองหรือผูที่ใหการดูแลเด็กเพื่อสงผลตอ
สภาวะสุขภาพชองปากของเด็กที่ดีตอไป (ปริญญา จิตอราม และ กุลนาถ มากบุญ, 2557) การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ 
จากแนวคิดสูการปฏิบัติมีวัตถุประสงค เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพแกประชาชนใหสามารถปองกัน และ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสมซึ่งจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมทำใหวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยในระดับบุคคลครอบครัว และชุมชนภายใตบริบทแวดลอมเต็มไปดวยความเสี่ยงทางสุขภาพกอใหเกิดปญหา
ทางสุขภาพ (สุณี วงศคงคาเทพ และคณะ, 2548) แนวโนมการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังรุนแรงมากขึ้นสงผลใหประชาชนตองพึ่งพิง
ระบบบริการทางการแพทยมากข้ึน จึงจำเปนตองมีแนวทางสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนจัดการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 
มีความสามารถในการเขาถึงขาวสารความรูดานสุขภาพจากแหลงความรูที่หลากหลายมีความเขาใจ และสามารถประเมินความ
นาเชื ่อถือ และความเหมาะสมของเนื้อหาตาง ๆ จนนำมาปรับใชกับตนเองมีวิจารณญาณคิดอยางเปนเหตุเปนผลในการให
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ความสำคัญกับขาวสารความรูนั้น ๆ ตลอดจนนำไปสูการตัดสินใจนำมาลองปฏิบัติ และประเมินผลการทดลองจนสามารถเกดิการ
ใชในชีวิตประจำวันได นั่นคือรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) (ชาตรี แมตสี่ และศิวิไลซ วนรัตนวิจิตร, 2560) Chatbot เปน
โปรแกรมคอมพิวเตอรชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาดวยตัวอักษร หรือรูปภาพวิดีโอแบบ
อัตโนมัติผานโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ ทำใหตอบสนองผูรับสารไดอยางทันทวงที (นุชจรินทร ศรีสุวรรณ, 2553: 103) จาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การใหบริการทางทันตกรรมไดรับผลกระทบอยางมาก 
เนื่องจากมีการจำกัดการรักษาเฉพาะในกรณีเรงดวน ฉุกเฉิน ทำใหผูปกครองนั้นไมสามารถนำบุตรหลานไปรับการตรวจรักษาทาง
ทันตกรรม ขอคำปรึกษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรมได ผูวิจัยจึงไดพัฒนาโปรแกรมแชทบอทในการใหความรูและคำแนะนำ
ในการดูแลทันตสุขภาพเด็กในผูปกครองเด็กวัยกอนเรียนตามแนวคิดของ Protection-motivation theory อีกรูปแบบหนึ่ง 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

2.2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสขุภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

  การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) กลุมเดยีว มีการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน (One 

group pretest-posttest design)  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง 

จังหวัดตรัง จำนวน 396 คน กลุมตัวอยางในการหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพใน
ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 39 คน และกลุมตัวอยางในการ
ทดลองเปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 30 คน  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมลู 

3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ชในการทดลอง  
โปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของเด็กในผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน มาใชประกอบการวิจัยซึ่งมี

เนื ้อหาทั้งหมด 3 หัวขอดังนี้ 1) ความสำคัญของฟนน้ำนม 2) โรคฟนผุในเด็ก และ 3) การดูแลสุขภาพชองปากเด็ก จากนั้น
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และประเมินความสอดคลองแลวนำมาปรับปรุงแกไข กอนนำโปรแกรมแชทบอทไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
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3.2.2 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และแบบประเมินความพึงพอใจ ประเมนิคา 5 ระดับตามหลักการของ Likert มีเกณฑการ

แปลผลระดับความพึงพอใจแบงออกเปน 3 ระดับ คือ  
25.00 – 58.33  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย  
58.34 – 91.67  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
91.68 – 125.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
มีคาความเชื่อมั่น KR20 ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.67- 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึง

พอใจท้ังฉบับเทากับ 0.743 โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิของแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 

3.3 การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยยื่นขอจรยิธรรมวิจัยในมนุษย หมายเลขจริยธรรม P0100/2563 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดตรัง 

4. ผลการวิจัย

4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน จำแนกไดดังนี ้สวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 66.70 และเพศชาย จำนวน 10 คนคิดเปนรอยละ 33.3 สวนใหญอยูในชวงอายุ 30-39 ป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
40 ความสัมพันธสวนใหญเปน พอ/แม จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.30 ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจาง จำนวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 36.70 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญมี
รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.30 อายุของเด็กสวนใหญอายุ 3 ขวบ จำนวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 60 และอายุ 4 ขวบ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 

4.2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

จากสูตรวิเคราะหหาประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ พบวา โปรแกรมแชทบอทใน
การสงเสริมการดูแลทันตสขุภาพ มีประสิทธิภาพ เทากับ 67.01/77.78 เนื่องจากโปรแกรมแชทบอทไมใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และถือเปนการใหความรูแบบรายกลุม สรางข้ึนโดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของกาเย ทฤษฎีความพึงพอใจ มาประยุกตรวมกัน
เพื่อสรางขอดีและจุดแข็ง โดยตั้งเกณฑประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 70/70 พบวาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ผานเกณฑ 
70/70  
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4.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความรูกอนและหลังการเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริม
การดูแลทันตสุขภาพ 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละจำแนกตามระดับความรูเปรียบเทยีบกอนและหลังการเรยีนรูดวยโปรแกรมแชทบอท (n=30) 

ระดับความรู กอนเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอท หลังเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอท 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
สูง 8 26.70 24 80 

ปานกลาง 15 50.00 6 20 

ต่ำ 7 23.30 0 0 

Mean  S.D. 9.87  2.23 13.03   1.77 

Min, Max 4, 14 9, 15 

จากตารางที่ 1 พบวาระดับความรูของกลุมทดลองกอนการเรียนรูอยูในระดับต่ำ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 
ระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 และระดับสูง จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 ระดับความรูของกลุมทดลอง
หลังการเรียนรู สวนใหญอยูในระดับสูงจำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 ระดับปานกลางจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20  

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยคะแนนความรูกอนและหลังการเรยีนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ความรู    S.D. t P 

กอนการเร ียนรู ด วยโปรแกรมแชทบอทเพื่อ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

   9.87    2.23 8.004 <0.001 

หลังการเร ียนรู ด วยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

  13.03    1.77 

โดยใชสถิติ Paired t-test 

จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความรูกอนและหลังจากการใชโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันต
สุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยพบวาคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพ่ือ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพสูงกวากอนการเรียนรูดวยโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

4.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทในการสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

การประเมิน   S.D.  แปลผล 

คะแนนความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทนัตสุขภาพ  103.67    3.80    มาก 
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จากตารางที ่3 พบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ เทากับ 103.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากในทุกหัวขอการประเมิน 

5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

5.1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจำนวน 39 คน ไดคะแนนทดสอบกอนเรียนจากการใชโปรแกรมแชทบอทเพ่ือ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ จำนวน 15 ขอ เทากับ 392 คะแนน (คะแนนเต็ม 585 คะแนน) และไดคะแนนรวมจากแบบทดสอบ
หลังการเรียนรูการใชโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ เทากับ 455 คะแนน คำนวณประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจากสูตรประสิทธิภาพ E1/ E2 เทากับ 66.67/77.78 ผานเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้งไว คือ 70/70 สอดคลอง
กับการศึกษาของ วัชรินทร จันทิมา (2558) ไดใหขอเสนอแนะในการสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจ ทำใหมีแรงจูงในใน
การเขารวมโปรแกรม ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความแตกตางรายบุคคล ทั้งในสวนของระดับการศึกษา และปจจัยอื่น ๆ เชน ขอจำกัดเร่ือง
ระยะเวลา เพื่อนำมาพัฒนาใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนกับตัวผูใชงานมากข้ึน 

5.2 เปรียบเทียบความรูกอนและหลังการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางจำนวน 30 คน มีระดับความรูกอนการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการ
ดูแลทันตสุขภาพอยูในระดับสูง จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 ระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 ระดับต่ำ 
จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และระดับความรูของกลุมทดลองหลังการเรียนรู สวนใหญอยูในระดับสูง จำนวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 80 ระดับปานกลางจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 พบวา คาเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนรูจากโปรแกรม  
แชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)  

จึงสรุปไดวาผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน มีคะแนนเฉลี่ยความรูกอนและหลังการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.001) โดยคะแนนเฉลี่ยความรูหลังการเรียนรูมากกวากอนเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อสงเสริมการ
ดูแลทันตสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของเครือวัลย นิตยคำหาญ (2555) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมผูปกครอง และ
ผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคำแกนคูณ ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแกน จึงเปนแนวทางท่ีเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกตใชกับการสงเสริมทันตสุขภาพในปจจุบัน 

5.3 ความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

จากการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจตอโปรแกรมแชทบอทเพ่ือสงเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง
เด็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 30 คน มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
เทากับ 103.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน กลาวคือ ระดับความพึงพอใจตอการเรียนรูจากโปรแกรมแชทบอทเพื่อ
สงเสริมการดูแลทันตสุขภาพอยูในระดับมากในทุกหัวขอการประเมิน สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินันท ตั้งอยูสุข (2555) ไดมี
การพัฒนาโปรแกรมการมีสวนรวมของผูปกครองตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในเด็กกอนวัยเรียน  
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6. ขอเสนอแนะ

สามารถนำโปรแกรมแชทบอทไปใชเปนชองทางในการใหความรูและใหคำแนะนำเพื่อสงเสรมิการดูแลทันตสุขภาพของ
เด็กกอนวัยเรยีนผานผูปกครองแบบ new normal ในสถานการณทีม่ีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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การศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
เบญญาภา แกวศรี1, สุภัทรา จันทรมูล2, กิ่งแกว สํารวยรื่น3, นิธิพงศ ศรีเบญจมาศ4 วิภาดา ศรีเจริญ5,  

อภิรักษ แสนใจ6* และบัญชา สํารวยร่ืน7 
12นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3-6อาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

7อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
*ผูรับผิดชอบบทความ: email apirak.s@psru.ac.th

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 160 คน ใชการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.3 ( =115.34, 

S.D.=25.478) และนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5 ( =201.88, S.D.=26.405) 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนตอไป 

คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร             
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 The study health Literacy And Food Consumption Behavior of school students 

grade 4-6. Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit Province. 

Benyapha kaewsri1*, Supattra Chanmun2, Kingkaew Samruayruen3, Nithipong Sribenchamas4 
Wiphada Srijaroen5, Aphilak Saengai6  and Buncha Samruayruen7 

1-6
 Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University. 

7Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University. 

*corresponding author: email apirak.s@psru.ac.th

Abstract 

This study is a descriptive research. With the objective To study health literacy and food 

consumption behavior of school students grade 4-6. Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit 

Province. Sample group is 160 students grade 4-6 used random sampling. The tools were questionnaires. Data 

were analysis by descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean, standard deviation. 

The results of the study showed that most of the students had a moderate level of health Literacy, 

Accounted for 71.3 percent ( =115.34, S.D.= 25.478). And the students had a moderate level food 

consumption behavior, Accounted for 67.5 percent ( =201.88, S.D.=26.405). The results of this research can 

be used as a basis for developing health literacy. And further promote the food consumption behavior of 

students. 

Keywords: Health Literacy, Food Consumption Behavior 

1. บทนํา
ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน ซึ่งพบภาวะเตี้ย ภาวะอวน ภาวะผอม และภาวะ

ซีด ทั้งนี้ภาวะเต้ีย มีสาเหตุมาจากการขาดอาหารเร้ือรัง ทําใหเด็กเตี้ย แคระแกร็น ภูมิตานทานโรคต่ํา เจ็บปวยบอย และมี
สติปญญาต่ํา แตกตางจากปญหาภาวะอวนที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มากเกินความตองการของรางกาย 
มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ มีผลนําไปสูการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable Chronic Diseases : NCDs) 

เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโปงพอง โรคมะเร็ง โรคอวนลงพุง และโรคอัม
พฤกษ-อัมพาต (ณิชากร ศรีเพชรดี, อาทิตย เคนมี และอนุชิต นิ่มตลุง, 2562)  

อุบัติการณของโรคอวนกําลังเปนปญหาที่ขยายวงมากข้ึน ในงานวิจัยขององคการอนามัยโลก (WHO) ในป ค.ศ. 2011 ที่
มีการสํารวจสถานการณความอวนในประเทศไทยเทียบเคียงกับประชากรเพ่ือนบานในกลุมอาเ ซียน พบวา ประชากรในประเทศ
ไทยมีคาเฉลี่ย BMI ≥ 25 อยูที่ 32.2 เปอรเซ็นต สูงเปนอันดับ 2 ในกลุมอาเซียน (ณิชากร ศรีเพชรดี , อาทิตย เคนมี และอนุชิต 
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นิ่มตลุง, 2560) ซึ่งมีแนวโนมโรคอวนในเด็กและวัยรุนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 17 คือ เกือบ 13 ลานคนทั่วประเทศ เชนเดียวกับความชุก
ของภาวะนํ้าหนักเกินและอวน ในเด็กวัยเรียนมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกายคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบวา มีความชุกของภาวะนํ้าหนักเกินและอวนในเด็ก รอยละ 9.7 และจากการเฝาระวังและ
ติดตามภาวะอาหารและ โภชนาการในป พ.ศ. 2553 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา เด็กวัยเรียนเปนโรคอวนรอยละ 
13.7 และรอยละ 17.0 ในป พ.ศ. 2554 และจากการสํารวจโภชนาการเด็กไทยพบวา เด็กกินผักเพียงวันละ 1.5 ชอนโตะ ทั้งที่ควร
กินไมต่ํากวาวันละ 12 ชอนโตะ กินขนมกรุบกรอบและเครื่อง ด่ืมรสหวานจัดเกือบทุกวันหรือทุกวันสูงถึงรอยละ 67.4 สงผลให
เด็กไทยมีปญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ , 2562) จากการสํารวจ
ภาวะโภชนาการของนักเรียน (ป.1-ม.3) ในปการศึกษา 2562 เทอม 1 ในเขตโรงเรียนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร พบเด็กที่มีภาวะนํ้าหนักเกินและอวน รอยละ 19.89 ซึ่งเกินเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีกําหนดใหมีเด็กน้ําหนักเกินและอวนไมเกินรอยละ 10 (Sanisa, T. & Tanchanok, K., 2018) 

สาเหตุของภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอวนเกิดจากวิธีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป และสาเหตุอื่น ๆ ไดแก อายุ พันธุกรรม 
พฤติกรรม การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย ซึ่งคนไทยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไมถูกตอง และออกกําลังกายนอยลง 
อัตราคนเปนโรคอวน มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน ที่สําคัญคือคนสวนใหญไมรูตัววามีอาการของโรคเหลานี้ เพราะปจจุบันกําลังอยูในวิกฤติที่คน
กินไมดี-อยูไมดี ผูคนสวนใหญนิยมซื้ออาหารถุงหรืออาหารสําเร็จรูปที่เต็มไปดวยแปง น้ําตาล และเกลือ หรือแมกระท้ังชุมชนแหง
นั้นจะอยูหางไกลจากเมืองขนาดไหน อาหารสําเร็จรูปเหลานี้ยังสงถึงชุมชนทุกพื้นที่ และปจจัยที่มีผลตอภาวะนํ้าหนักเกินในเด็กวัย
เรียนประกอบดวย 2 ปจจัยหลัก คือ ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอม โดยปจจัยสวนบุคคล ไดแก 1. อายุ 2. เพศ 3. ความรู
เรื่องการบริโภคอาหาร 4.  ความเช่ือในการบริโภคอาหารที่ไมถูกตอง เชน การงดอาหารเชาและด่ืมน้ําอัดลม 5. พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ีไมถูกตอง เชน การบริโภคบะหมี่สําเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ อาหารจานดวน และดื่มน้ําอัดลม เปนตน และ 6. 
พฤติกรรมการทํากิจกรรมทางกายนอยลง ปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน 1. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 2 . ภาวะน้ําหนักเกินของ
บิดา หรือมารดา (BMI ≥ 23 kg/m2) และ 3. แหลงจําหนายอาหารนอกโรงเรียนที่มักจําหนายอาหารที่ทําใหอวน (ศศิธร ตันติเอก
รัตน, วนลดา ทองใบ และนิตยา ตากวิริยะนนท, 2558) เปนตน  

จากเหตุผลขางตน คณะผูวิจัยสนใจในการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ในตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็กมีทักษะการเขาถึงขอมูลและ
บริการสุขภาพอยางถูกวิธี สามารถตรวจสอบขอมูลจากหลายๆ แหลงได เพื่อยืนยันความเขาใจและไดขอมูลที่นาเช่ือถือ เพื่อใหมี
ความรู ความเขาใจเน้ือหาสาระสําคัญดานสุขภาพ สามารถอธิบายถึงความเขาใจเนื้อหา และสามารถกําหนดเปาหมายและวาง
แผนการปฏิบัติ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตนได 
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 
ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 271 คน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 จํานวน 160 คน 
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากแบบ
ใสคืน  
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 
1 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจําตัว น้ําหนัก และ
สวนสูง สวนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของกับกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการ
สุขภาพ จํานวน 8 ขอ ดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ จํานวน 14 ขอ ดานที่ 3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ จํานวน 8 ขอ ดาน
ที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ จํานวน 12 ขอ ดานท่ี 5 ทักษะการจัดการตนเอง จํานวน 10 ขอ และดานที่ 6 ทักษะการรูเทาทันสื่อ 
จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการ
ทบทวนเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 59 ขอ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความตรงของเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน วัดจากคา IOC ซึ่งมีคาระหวาง 0.67-

1.0 ทุกขอ คาความเช่ือมั่น (Reliability) จากการทดลองใชกับกลุมที่ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน โดยการหาคา
ทดสอบความรู KR20 ของคูเดอรริชารตสัน (Kuder-Richardson) จากดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ ดานที่ 4 ทักษะการ
ตัดสินใจ มีคา 0.79 และ 0.80 ตามลําดับ โดยมีคามีความยากงาย (Difficulty) อยูระหวาง 0.45-0.80 คาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) จากดานที่ 1 ทักษะการเขาถึง
ขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ ดานท่ี 3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานที่ 5 ทักษะการจัดการตนเอง ดานที่ 6 ทักษะการ
รูเทาทันสื่อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคาเทากับ 0.91, 0.88, 0.84, 0.92 และ 0.95 ตามลําดับ และคา
อํานาจจําแนก (Corrected Item-Total  Correlation) มีคาเทากับ 0.20-0.84 คาอํานาจจําแนกของ B-Index เทากับ 0.20-0.6 

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 

   ชาย 

   หญิง 
80 

80 

50.0 

50.0 

อาย ุ

    9 ป 
   10 ป 
   11 ป 
   12 ป 

=10.85, S.D.=0.862 , Min = 9, Max = 12 

5 
58 
53 
44 

3.1 
36.3 
33.1 
27.5 

ระดับการศึกษา 
   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

   ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

52 

49 

59 

32.5 

30.6 

36.9 

โรคประจําตัว  
   ไมม ี 153 95.6 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
   มี 7 4.4 

น้ําหนัก    
   20-38 กิโลกรมั              
   39-55 กิโลกรมั              
   56-71 กิโลกรมั             
   72-90 กิโลกรมั             

94 

52 

11 

3 

58.8 

32.5 

6.9 

1.8 

สวนสูง  
   119-134 เซนติเมตร                
   135-150 เซนติเมตร                
 151-164 เซนติเมตร            

   165-180 เซนติเมตร            

28 

99 

31 

2 

17.5 

61.9 

19.4 

1.2 

จากตารางที ่1 พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.0 กลุมตัวอยางมีอายุ 10 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 
36.3 ระดับการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และชั้นประถมศึกษาป
ที่ 5 คิดเปนรอยละ 36.1, 32.5 และ 30.6 ตามลําดับ น้ําหนักสวนใหญอยูในชวง 20-38 กิโลกรัม รองลงมาคือ น้ําหนัก 39-55 
กิโลกรัม นํ้าหนัก 56-71 กิโลกรัม และนํ้าหนัก 72-90 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58.8, 32.5, 6.9 และ 1.8 ตามลําดับ สวนสูงสวน
ใหญอยูในชวง 135-150 เซนติเมตร รองลงมาคือ สวนสูง 151-164 เซนติเมตร สวนสูง 119-134 เซนติเมตร และสวนสูง 165-180 
เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 61.9, 19.4, 17.5 และ 1.2 ตามลําดับ 

ตารางที ่2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรอบรูดานสุขภาพ (n=160) 

ระดับความรอบรูดานสุขภาพ จํานวน รอยละ 
ดี (149 – 206 คะแนน) 
ปานกลาง (94 – 148 คะแนน) 
ไมดี (36 – 93 คะแนน) 

=115.34, S.D.= 25.478, Min = 58, Max = 178 

16 

115 

29 

10.0 

71.9 

18.1 

จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.3 
รองลงมาคือ ไมดีและดี คิดเปนรอยละ 18.1 และ 10.6 ตามลําดับ ( =115.34, S.D.= 25.478) 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรอบรูดานสุขภาพจําแนกรายดาน (n=160) 

 ความรอบรูดานสุขภาพ  S.D. แปลผล 
1. ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
2. ทักษะความรู ความเขาใจ
3. ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการจัดการตนเอง
6. ทักษะการรูเทาทันสื่อ

19.98 

7.79 

21.81 

7.83 

29.91 

28.02 

5.911 

2.766 

6.104 

2.966 

7.928 

8.734 

ไมด ี

ไมด ี
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี  ( = 

19.98, S.D.= 5.911), ทักษะความรู ความเขาใจอยูในระดับไมดี ( =7.79, S.D.= 2.766), ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปาน
กลาง ( = 21.81, S.D.= 6.104), ทักษะการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง  ( = 7.83, S.D.= 2.966), ทักษะการจัดการ
ตนเองอยูในระดับปานกลาง ( = 29.91, S.D.= 7.928) และทักษะการรูเทาทันสื่ออยูในระดับปานกลาง ( =28.02 , S.D.= 

8.734) ตามลําดับ   

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน จําแนกตามระดับพฤติกรรม (n=160) 

ระดับพฤติกรรมการการบริโภคอาหาร จํานวน รอยละ 
ดี (216-295 คะแนน) 
ปานกลาง (139-215 คะแนน) 
ไมดี (59-138 คะแนน) 

=201.88, S.D.=26.405, Min=131,  Max=256 

51 

108 

1 

31.9 

67.5 

0.6 

จากตารางที่ 4 พบกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานโภชนาการ เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาคือ ดีและควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 
31.9 และลําดับสุดทายคือ 0.6 ตามลําดับ ( =201.88, S.D.=26.405) 

5. สรุปผลการวิจัย
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล จากการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 160 คน พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

50 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 50 มีอายุ 10 ป คิดเปนรอยละ 36.3 ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 36.9 

มีน้ําหนักอยูในชวง 20-38 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 58.8 และมีสวนสูง 135-150 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 61.9 

สวนท่ี 2 ความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีทกัษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 51.2 มีทักษะความรู 
ความเขาใจอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 50.6 มีทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.9 มีทักษะ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2770 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



การตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 41.3 มีทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.6 มี
ทักษะการรูเทาทันสื่ออยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.9  

สวนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานโภชนาการ เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ ผลการศึกษาระดับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.5  
6. อภปิรายผลการวิจัย

6.1. ความรอบรูดานสุขภาพ 
จากการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัด

พิจิตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากนักเรียนมีทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
และบริการสุขภาพและทักษะความรู ความเขาใจอยูในระดับไมดี นอกจากน้ียังพบวานักเรียนสวนใหญไมสามารถเลือกแหลงขอมูล
และวิธีการในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การตรวจสอบขอมูลจากหลายแหลงตางๆ จนขอมูลมีความนาเช่ือถือกอน
ตัดสินใจ ไมมีความรูในเนื้อหาสาระสําคัญดานสุขภาพ ไมสามารถอธิบายถึงความเขาใจในประเด็นเนื้อหาสาระในการที่จะนําไป
ปฏิบัติ และไมสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบเน้ือหา หรือแนวทางการปฏิบัติตนไดอยางมีเหตุผล ท้ังนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยาง 
คือเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา และยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ซึ่งสอดคลองกับ              
ธีรศักดิ์ ศรีพิทักษ และคณะ (2562) ที่กลาววา กลุมตัวอยางยังขาดแหลงขอมูลความรูดานสุขภาพท่ีนาเช่ือถือและถูกตอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตที่ไดรับความนิยมในกลุมวัยรุน  ซึ่งแหลงขอมูลเหลานี้อาจมีเนื้อหาที่         
ไมถูกตอง บิดเบือนจากความเปนจริง อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพได รวมถึงขอมูลทางการแพทย และสื่อดานสุขภาพ         
ในปจจุบันมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทั้งจากแหลงที่มีความนาเชื่อถือหรือกลาวอางอยางไมมีที่มาที่ไป โดยมีการเผยแพรขอมูลที่อาจ
สงผลกระทบอยางรายแรงตอสุขภาพได  

ทั้งนีท้ักษะการสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการจัดการตนเอง และทักษะการรูเทาทันสื่อ อยูในระดับ
ปานกลาง อาจอธิบายไดวาทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ มีนักเรียนบางคนที่มีความสามารถในการส่ือสารโดยการพูด  อาน เขียน 

การสื่อสารและโนมนาวใหบุคคลอื่นเขาใจและยอมรับได ทักษะการตัดสินใจ มีนักเรียนบางคนที่มีการเลือกปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือ
เลือกวิธีการปฏิบัติ โดยมีการใชเหตุผลหรือวิเคราะหผลดี-ผลเสีย เพื่อปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงไดดี ทักษะการจัดการตนเอง มีนักเรียนบาง
คนท่ีมีการกําหนดเปาหมาย วางแผน แตไมสามารถนํามาปฏิบัติตัวตามไดอยางถูกตอง และทักษะการรูเทาทันสื่อ เมื่อนักเรียนเห็น
การโฆษณาสินคาและสนใจ มีบางครั้งเทานั้นที่จะหาขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของขอมูลที่สื่อนําเสนอ และ
เปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับธีรศักดิ์  
ศรีพิทักษ และคณะ (2562) ที่กลาววา การท่ีกลุมตัวอยางจะมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับดีมากไดนั้น.จะตองมีความรอบรู
ดานสุขภาพอยูในระดับขั้นวิจารณญาณ (Critical.health.literacy) ซึ่งเปนความรอบรูดานสุขภาพในระดับสูงตองอาศัยทักษะทาง
สังคมและปญญาท่ีสูงขึ้น ซึ่งทักษะดานตางๆ.ที่กลาวมาขางตน.เปนทักษะที่ตองอาศัยเวลาในการสั่งสมประสบการณและความ
เช่ียวชาญพอสมควร ซึ่งกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ยังเปนกลุมวัยรุนตอนกลาง มีอายุเพียง.15–18.ป.เทานั้น ยังมีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และความนึกคิด แบบคอยเปนคอยไป ซึ่งยังไมเต็มที่เทาที่ควร และพัฒนาการดังกลาวมี
ความสัมพันธกับความรอบรูดานสขุภาพ เพราะวัยรุนในชวงนี้ จะเริ่มมีความคิดในเชิงนามธรรมสามารถคิดรวบยอดไดใชเหตผุลของ
ตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการดูแลสุขภาพ และเลือกปฏิบัติที่สงผลตอการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของตนเอง สอดคลองกับ กุลกานต 
อภิวัฒนลังการ (2547) ที่กลาววา อายุเปนปจจัยในการพัฒนาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงบางอยางเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงเมื่อวัยรุนมีอายุเพิ่มขึ้น รวมไปถึงปจจุบันความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สื่อตางๆ ที่ไรพรมแดน ซึ่งมีความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2771 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



หลากหลายสามารถดึงดูดความสนใจ สรางความนาเช่ือถือและเกิดการเลียนแบบในกลุมวัยรุนได โดยอาจใชจุดสนใจจากบุคคลที่
วัยรุนช่ืนชอบ เชน ดารา นักรอง หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงทางอินเตอรเน็ต (Net Idol) เปนตน ทําใหวัยรุนขาดความรูเทาทันสื่อมี
โอกาสในการกระทําพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายสงผลทาใหเกิดโรคอวนได  สอดคลองกับ 
ลฎาภา ศรีพสุดา และคณะ (2561) ไดกลาวไววา วัยรุนนั้นชอบทําอะไรท่ีรวดเร็ว มักไมคอยชอบการรอคอย ใจรอนและพรอมจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมหากเจอสิ่งท่ีดีกวาและทําไดจริง รวมไปถึงสื่อสมัยใหมทําใหเกิดการลอกเลียนแบบ และตามกระแสท่ีผิดๆ ซึ่งการ
เลียนแบบพฤติกรรมจากสื่อสมัยใหมของวัยรุนนั้นมักเปนพฤติกรรมที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม 

6.2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัด

พิจิตร พบวา นักเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากนักเรียนสวนใหญมพีฤติกรรม
การบริโภคอาหาร เกี่ยวกับโภชนบัญญัติ 9 ประการ อีกทั้งยังมีการรับรูวาอาหารประเภทไหนที่ควรทาน หรือไมควรทาน รวมถึง
ขาดความรูความเขาใจในการเลือกรับประทานอาหาร รวมถึงประโยชนและโทษของอาหารแตละประเภท ขาดแนวทางในการ
ตัดสินใจและขาดการไตรตรองการเลือกซื้ออาหารโดยไมคํานึงถึงเรื่องสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่มีไขมัน เชน อาหารประเภท
ทอด มากกวาอาหารปงยาง ตม และนึ่ง อาหารที่มีกะทิเปนสวนประกอบ อาหารรสหวานจัด และเค็มจัด อีกท้ังยังเติมเกลือ น้ําตาล 
หรือน้ําปลาเพ่ิมในอาหารแตละมื้ออาหาร รับประทานผักและผลไมนอย นิยมด่ืมน้ําอัดลมมากกวาน้ําสะอาด และเนนการ
รับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากกวาอาหารประเภทอ่ืน สอดคลองกับปวีณภัทร  นิธิตันติวัฒน และวรางคณา อุดมทรัพย 
(2560) ที่กลาววา วัยรุนตอนปลายมีความรูนอยเก่ียวกับการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู โดยเขาใจวาควรเลือกรับประทานแต
เนื้อสัตว และมีการด่ืมน้ําตอวันในปริมาณท่ีนอย สวนวัยรุนตอนตนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง เพราะ
ชอบดื่มนมหวาน นมช็อกโกแลต นมเปรี้ยว รับประทานมันฝรั่งทอด ขาวเกรียบ หมูทอด ไกทอด และลูกช้ินทอด เปนตน นอกจาก
ยังมีสื่อโฆษณาที่เขามามีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน รวมถึงคนรอบตัวโดยเฉพาะครอบครัว เพื่อน ก็มีอิทธิพล
เชนกัน  

ทั้งนีพ้ฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนสวนใหญ ไมเลือกทานอาหารตามโฆษณาในโทรทัศน หนังสือพิมพ แผนพับ 
หรือนิตยสารตางๆ ซึ่งอาจจะเปนเพราะนักเรียนอาศัยอยูในพื้นที่ชนบท อาหารสวนใหญเปนอาหารพื้นบานที่ นําวัตถุดิบมาจาก
ธรรมชาติ เชน ผักที่ปลุกเอง หรือสัตวที่เลี้ยงเอง อีกทั้งสวนใหญไมมีพฤติกรรมทํางาน หรือเรียนจนลืมทานอาหาร ซึ่งเปนผลดี
เพราะถาหากลืมทานอาหารก็จะสงผลให รางกายขาดพลังงาน หรือไดรับสารอาหารไมเพียงพอ และทําใหสมองออนลา รางกายไม
แข็งแรง รูสึกออนเพลียได ระบบภูมิคุมกันออนแอลง รางกายไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงทําใหเกิดโรคกระเพาะหรือโรค
อื่นๆตามมาได สอดคลองกับวนิสา องอาจ และสิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2559) ที่กลาววา เด็กนั้นควรไดรับอาหารประเภทขาว 

อยางนอยวันละ 3 ครั้งเพื่อใหพลังงานแกรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ ในระหวางเรียน และเด็กสวนใหญไมบริโภคอาหารกลุม
ขาว-แปง ประเภท พิซซา แฮมเบอรเกอร เฟรนชฟราย เนื่องจากวาอาหารดังกลาวไมไดเปนอาหารหลักของคนไทย  แมจึงไมได
จัดเตรียมอาหารใหเด็กรับประทาน ซึง่อาจกอใหเกิดโรคตางๆตามมาได  
7. ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําขอมูลนี้ไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆภายในโรงเรียน ในดาน

ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ และทักษะความรู ความเขาใจใหมากข้ึน เชน กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
กิจกรรมใหความรูความเขาใจในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกาย 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
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ควรศึกษาปจจัยตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 เพื่อนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนตอไป 
8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโสน โรงเรียนบานบึงเฒา โรงเรียนบานปาแซง และโรงเรียนไผใหญ รวมถึง
คุณครูประจําชั้น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 ทั้ง 4 โรงเรียนในตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล ที่อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
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ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง 
ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

ลัลนา แกลวกลา1, อทิตยา สระทองแวน2 , กิ่งแกว สํารวยรื่น3,  นธิิพงศ ศรีเบญจมาศ4, ยุวดี ตรงตอกิจ5,  
อภิรักษ แสนใจ6* และบัญชา สํารวยรื่น7 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพ พฤติกรรมการปองกันโรค
ไตเร้ือรัง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 
2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 135 คน เครื่องมือที่
ใชคือแบบทดสอบความรอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะความรู ความเขาใจ และดานทักษะการตัดสินใจ รวมท้ังแบบสอบถามความ
รอบรูดานสุขภาพ ดานทักษะการเขาถึงขอมูล ดานสุขภาพและบริการสุขภาพ ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ดานทักษะการ
จัดการตนเอง ดานทักษะการรูเทาทันสื่อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธสเปยรแมน 

ผลการศึกษาพบวา ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.2 และมี
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 88.9 ความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง
มีความสัมพันธทางบวกกันอยูในระดับต่ํา (r = .227, P<0.05) ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการวางแผนโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ิมความรอบรูดานสุขภาพ และสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคไต
เรื้อรังในผูปวยเบาหวานตอไป 

คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ, พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรือ้รัง, ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
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 The relationship between health literacy and behavior for preventive the 

progression of chronic kidney disease among type 2 diabetes patients,  
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Abstract 

This descriptive research is aimed to study health literacy, behavior for preventive the progression of 

chronic kidney disease and the relationship between health literacy and behavior for preventive the 

progression of chronic kidney disease among type 2 diabetes patients, Rang Nok sub-district, Sam Ngam 

district, Phichit province. The samples were 135 patients, aged 35 and older who participated. The research 

tools were doing the health literacy test (Cognitive and Decision skills), health literacy questionnaires (Access, 

Communication, Self-management and Media skills) and behavior for preventive the progression of chronic 

kidney disease questionnaires. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 

Spearman Rank Correlation Coefficient or Spearman’s rho. 

The results were shown: that health literacy was at a moderate level (62.2%) and behavior for 

preventive the progression of chronic kidney disease was at a good level (88.9%). The health literacy was 

positively correlated with behavior for preventive the progression of chronic kidney disease at a low level (r = 

.227, P<0.05). The results from this study can be used as basic knowledge for authorities to plan health 

literacy programs and activities for promoting behavior for preventive the progression of chronic kidney 

disease in diabetes patients. 

Keywords: health literacy program, behavior for preventive the progression of chronic kidney disease, 

diabetes patients 

1. บทนํา
โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเปนปญหาสาธารณสุข มีอุบัติการณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ซึ่งพบบอยในผูอายุ 35 ปขึ้นไป 

ขอมูลจากองคการอนามัยโลกรายงานวาผูปวยเบาหวานเพิ่มข้ึนจาก 108 ลานคน ในป 2523 เปน 422 ลานคน ในป 2557 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีรายไดต่ําและปานกลางจะพบผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น ในป 2559 พบวามีผูเสียชีวิตดวยโรคเบาหวาน 
1.5 ลานคน และอีก 2.2 ลานคน เสียชีวิตเนื่องจากนํ้าตาลในเลือดสูง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2562) ปจจุบัน
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ประชากรไทยวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวานถึง 4.8 ลานคน ในจํานวนนี้มีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงรอยละ 
35.6 หรือ เพียง 2.6 ลานคน บรรลุเปาหมายในการรักษาไดเพียง 0.9 คน ทําใหอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในเมืองไทยมี
มากถึง 200 รายตอวัน คาดการณวาความชุกของโรคเบาหวานจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 5.3 ลานคนภายในป 2583 และวัยผูใหญตอนตน
นั้น มีขอมูลช้ีชัดวาโรคมีความรุนแรงกวาเบาหวานที่เกิดในวัยกลางคนและผูสูงอายุ รวมถึงตอบสนองตอการรักษาไดน อยกวา 
นําไปสูการเกิดโรคแทรกซอนตางๆ อยางรวดเร็วและรุนแรงกวา สรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนกลุมประชากรใน
การทํางาน (วรรณี นิธิยานันท, 2559; วรรณี นิธิยานันท, 2562) 

 ขอมูลจากโครงการสํารวจโรคเบาหวานในประเทศไทย ป พ.ศ.2549 บงช้ีวา ในจํานวนผูปวยโรคเบาหวานที่ ไดรับการ
รักษา มีผูปวยรอยละ 44 เปนโรคไต รอยละ 31 เปนโรคตา และรอยละ 8 เปนโรคหัวใจ และการศึกษายังพบวาเกือบรอยละ 30 
ของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการรักษามีโรคไตเร้ือรัง ในขณะท่ีมีรอยละ 7.2 และ 6.4 มีโรคตา และโรคหัวใจตามลํา ดับ (Novo 

Nordisk, 2560) โรคเบาหวานเปนสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งท่ีสงผลใหเกิดภาวะไตเร้ือรัง เนื่องจากโรคเบาหวานจะมีน้ําตาลในเลือด
สูง ทําใหเกิดเซลลบริเวณไต ในระดับเซลลมีหลายปจจัยที่มีผลทําใหเซลล ทําหนาที่หรือสภาวะแวดลอมหรือการทํางาน
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหความสามารถในการเก็บโปรตีน ในการทํางานสวนตางๆ เสื่อมลงอยางชาๆ ตามระยะเวลาหรือความ
รุนแรงของโรคเบาหวานท่ีเปน (วีรศักดิ์ แพรชินวงศ, 2561) ซึ่งผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 รอยละ 20-40 มีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะโรค
ไตเร้ือรังระยะที่ 1-3 ซึ่งสวนใหญในระยะนี้ไมแสดงอาการ ทําใหผูปวยรอยละ 94 ขาดความตระหนักจนกลายเปนโรคไตเร้ือรัง
ระยะท่ี 4-5 และเปนไตวายระยะสุดทายที่จะตองรักษาดวยการบําบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือด ลางไตทางชองทอง หรือปลูก
ถายไต และมีอัตราการเสียชีวิตได นอกจากมีอัตราการนอนโรงพยาบาลสูงกวาคนปกติแลว ยังมีคาใชจายและทรัพยากรในการดูแล
รักษาสูงมาก (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย, 2559) 

 โรคเบาหวานหากเริ่มมีภาวะไตเสื่อมถอืวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะในประเทศไทยสาเหตุอันดับหนึ่งของคนไขที่ตองฟอกไต
หรือไตวายเรื้อรังสุดทายคือมาจากโรคเบาหวาน ถือวาเปนภัยรายอันดับหนึ่ง ซึ่งตองพยายามปองกัน ไมใหมีภาวะไตเสื่อม หากมี
แลวตองพยายามควบคุมไมใหไตเสื่อมลง (วีรศักดิ์ แพรชินวงศ , 2561) และมีอุบัติการณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุ  ซึ่งผูที่มีอายุ 
35 ปขึ้นไปจะเสี่ยงเปนโรคเบาหวานมากกวาคนท่ัวไป (สุปรียา เสียงดัง, 2560) ผูปวยเบาหวานท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดได จะสงผลทําใหมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานาน และสงผลกระทบกับอวัยวะสําคัญ ตางๆ เชน สมอง หัวใจ ตา ไต 
และเทา ทําใหเกิดโรครวมตามมาอีกหลายโรค (เอกลักษณ วโนทยาโรจน, 2560) ถาประชาชนโดยการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตั้งแต
จะเปนการเพิ่มภาระการทํางานใหหนวยงานดานสุขภาพอยางมากทําใหประเทศเสียคาใชจายดานการรักษาพยาบาล และการ
จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณและเวชภัณฑมีราคาแพง (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2555) 

 จากการรายงานสถานการณโรคเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่  3 ไดแก จังหวัดชัยนาท 
นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร และพิจิตร พบวาในป 2562 มีจํานวนผูปวยดวยโรคเบาหวานรวม 158,918 ราย คิดเปนรอยละ 
8.84 พบผูเสียชีวิต 4,224 ราย คิดเปนรอยละ 2.28 ซึ่งในจังหวัดพิจิตรพบผูปวยโรคเบาหวานรวม 30,812 ราย คิดเปนรอยละ 
10.12 พบผูเสียชีวิต 768 ราย คิดเปนรอยละ 2.18 ในอําเภอสามงามพบผูปวยโรคเบาหวานรวม 2,293 ราย คิดเปนรอยละ 10.37 
พบผูเสียชีวิต 43 ราย คิดเปนรอยละ 1.80 จากการสํารวจขอมูลยอนหลังในผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
รังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร พบวามีอัตราการปวยดวยโรคเบาหวานในแตละปเพิ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2559-2562 เทากับ 
10.74, 10.76, 11.89 และ 12.21 ตามลําดับ จากการสํารวจสุขภาพของผูปวยเบาหวานในชุมชนพบวาประชาชนมีแนวโนมที่จะ
เกิดภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้นจากระดับน้ําตาลในเลือดที่ไมสามารถควบคุมได (HDC กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

 ความรอบรูดานสุขภาพเปนการสรางและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลในการธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยาง
ยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการได รวมถึงสามารถคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจ
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เกิดขึ้น และสามารถกําหนดเปาประสงคในการดูแลสุขภาพตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ , 2561) จากรายงาน
ฉบับสมบูรณโครงการสํารวจความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ป ขึ้นไป พ.ศ. 2560 พบวา ความรอบรูดาน
สุขภาพมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับผลลัพธสุขภาพ ไดแก การมีโรคเร้ือรัง และภาวะอวนลงพุง ผูปวยโรคเร้ือรังหรือ
ภาวะอวนลงพุงมักจัดอยูในกลุมคนที่มีความรอบรูดานสุขภาพนอย เมื่อเทียบเคียงคะแนนความรอบรูดานสุขภาพกับผลลัพธทาง
สุขภาพ ในกลุมประชากรท่ีศึกษาท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป ที่ไดรับการตรวจรางกาย พบวากลุมประชากรท่ีไมมีโรคเร้ือรังมีคะแนนความ
รอบรูสูงกวากลุมที่เปนโรคเร้ือรังในทุกมิติการวัด (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ซึ่งประชาชนท่ีขาดความสามารถใน
การดูแลตนเอง จะทําใหจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ทําใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

 จากเหตุผลขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีผูปวยโรคเบาหวานในป พ.ศ. 2561-2562 
จํานวน 202 คน ซึ่งผูปวยโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได จะนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ         
ที่มักจะมีอาการรุนแรงเพ่ิมขึ้นทีละนอยหากไมไดรับการควบคุมอาจทําใหเกิดความพิการหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด 
นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลโรคแทรกซอนเพิ่มเติม ดังนั้นจะไดขอมูลเกี่ยวกับความรอบรูดาน
สุขภาพตอพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก 

อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิด

ที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประชากร ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป 
ที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 202 คน 
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมีอายุ 35 ปขึ้นไป ที่มารับบริการที่คลินิกผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 135 คน โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เช่ือมั่นรอยละ 95 (P = 0.05) เกณฑในการคัดเขา ไดแก 1) มีอายุ 35 ปขึ้นไป และ 2) มีความสมัครใจและยินดีในการใหขอมูล 
เกณฑในการคัดออก ไดแก 1) อยูในสภาวะเจ็บปวยท่ีเปนอุปสรรคตอการใหขอมูล และ 2) ไมสะดวกในการใหขอมูล  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการมีโรคประจําตัว และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 7 ขอ สวนที่ 
2 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ  
จํานวน 12 ขอ ดานทักษะความรู ความเขาใจ จํานวน 13 ขอ ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ จํานวน 10 ขอ ดานทักษะการ
ตัดสินใจจํานวน 10 ขอ  ดานทักษะการจัดการตนเอง จํานวน 10 ขอ และดานทักษะการรูเทาทันสื่อ จํานวน 10 ขอ และ สวนที่ 3 
แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด 4 ดาน จํานวน 116 ขอ ประกอบดวย ดาน
รับประทานอาหาร จํานวน 20 ขอ ดานการใชยา จํานวน 20 ขอ ดานการออกกําลังกาย จํานวน 20 ขอ และดานพฤติกรรมอื่นๆ 
จํานวน 56 ขอ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีความเท่ียงตรงอยูระหวาง 0.67-1 คาความเช่ือมั่น (Reliability) จากการ
ทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach ’s alpha 

coefficient) ดานทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ, ดานทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ, ดานทักษะการจัดการ
ตนเอง ดานทักษะการรูเทาทันสื่อ และพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีคาเทากับ 0.85, 0.84, 0.75, 

0.88 และ 0.96 ตามลําดับ คาความเช่ือมั่นจากสูตร KR20 ของคูเดอรริชารตสัน (Kuder-Richardson) ดานทักษะความรู ความ
เขาใจ และดานทักษะการตัดสินใจ มีคา 0.77 และ 0.77 ตามลําดับ คาความยากงาย มีคา 0.57 -0.80 และคาอํานาจจําแนก 
แบบสอบถามมีคาเทากับ 0.20-0.76 และแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.20-0.53 

4. ผลการวิจัย
ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีมีจํานวนทั้งหมด 135 คน โดยพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 71.1 เพศชายมีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 28.9 มีอายุ
ระหวาง 60-69 ป มากที่สุดมีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 34.1 รองลงมา คือ อายุระหวาง 50-59 ป จํานวน 34 คน และ 70-79 
ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 25.2 และ 21.5 ตามลําดับ สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรสมากที่สุดจํานวน 104 คน 
คิดเปนรอยละ 77 รองลงมา คือ หมาย จํานวน 25 คน และโสด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.5 และ 4.5 ตามลําดับ ระดับ
การศึกษาสวนใหญมีระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 84.4 รองลงมา คือ ไมไดเรียนหนังสือ จํานวน 
10 คน และมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.5 และ 5.9 ตามลําดับ อาชีพมากท่ีสุด คือ ไมมีอาชีพ/เปน
แมบาน/ทํางานบาน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมา คือ เกษตรกร จํานวน 35 คน และรับจางทั่วไป จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 25.9 และ 24.4 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุด คือ ต่ํากวา 1 ,000 บาท/เดือน จํานวน 67 คน คิดเปน
รอยละ 49.6 รองลงมา คือ 1,001-4,999 บาท/เดือน จํานวน 39 คน และ 5,000-9,999 บาท/เดือน จํานวน 28 คน คิดเปนรอย
ละ 28.9 และ 20.8 ตามลําดับ สวนใหญมีระยะเวลาการปวยเปนโรคเบาหวาน มากที่สุด คือ ต่ํากวา 10 ป จํานวน 94 คน คิดเปน
รอยละ 69.7 รองลงมา คือ 11-19 ป จํานวน 23 คน และ 20-29 ป จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 17.0 และ 11.1 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสขุภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 รายดาน (n=135) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง 

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
r P-Value ระดับความสัมพันธ 

1. ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ
2. ทักษะความรู ความเขาใจ
3. ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการจัดการตนเอง
6. ทักษะการรูเทาทันสื่อ

.222** 

.137 

.161 

.147 

.459** 
.110 

.010 

.114 

.062 

.090 

.000 

.205 

ต่ํามาก 

ไมสมัพันธ 
ไมสมัพันธ 
ไมสมัพันธ 

ต่ํา 
ไมสมัพันธ 

จากตารางท่ี 2 พบวาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 มีคาความสัมพันธมากที่สุด คือ ทักษะการจัดการตนเอง มีความสัมพันธระดับต่ํา ( r = .459) และทักษะการ
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เขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก (r = .222) ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดาน
ทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการรูเทาทันสื่อไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 (n=135) 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง 

ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
r P-Value ระดับความสัมพันธ 

ความรอบรูดานสุขภาพ .227** .008 ต่ํา 

จากตารางที่ 3 พบวาความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในระดับ (r = .227, P<0.05) 
5. สรุปผลการวิจัย

ตอนท่ี 1 ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ความรอบรูดานสุขภาพ และพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล พบกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 71.1 มีอายุอยูในชวง 60-69 ป คิดเปน

รอยละ 34.1 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 77 ระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 84.4 มีอาชีพ ไมมีอาชีพ/เปน
แมบาน/ทํางานบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.5 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 1 ,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 49.6 และมี
ระยะการมีโรคประจําตัวอยูในชวง ต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 69.7  

สวนท่ี 2 ความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
( = 39.27, S.D. = 9.079) ทักษะความรู ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.7 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 31.92, S.D. = 7.806) ทักษะการตัดสินใจอยูในระดับดี คดิเปนรอยละ 54.8 ทักษะการ
จัดการตนเองกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในภาพรวมอยูในระดับดี (  = 39.21, S.D. = 4.989) และทักษะการรูเทาทัน
สื่อกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในภาพรวมอยูในระดับดี (  = 34.96, S.D. = 7.691)  

สวนที่ 3 พฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังทั้ง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมผูปวยเบาหวานตําบลรังนกสวนใหญอยูในระดับดี คิดเปน
รอยละ 88.9  

ตอนท่ี 2 ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบล
รังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรือ้รังในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 
2 พบวา ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานโดยรวมอยูในระดับ
ความสัมพันธต่ํา (r = .227) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 โดยรายดานมีคาความสัมพันธมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ทักษะการจัดการ
ตนเองมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = .459) และอยูในระดับต่ํามาก คือ ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ 
(r = .222) ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ และทักษะ
การรูเทาทันสื่อไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเรื้อรัง 
6. อภิปรายผลการวิจัย
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ความรอบรูดานสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา 
(r = .227) ซึ่งพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มีความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสวนใหญมีระดับ
การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา สวนใหญเขาสูวัยเกษียณอายุเนื่องจากมีอายมุากกวา 60 ขึ้นไป แสดงใหเห็นวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 
2 ที่ผูวิจัยไดศึกษานั้นใชทักษะการมีปฏิสัมพันธ มีการรับรู เขาใจขอมูลการปองกันโรคไตเรื้อรัง สามารถติดตอสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ
กับบุคลากรทางการแพทย เลือกขอมูลที่ไดรับ นํามาปรับใชไดกับชีวิตประจําวันไดดีพอสมควร แตยังไมสามารถจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรคไตเรื้อรังไดในระดับดี โดยยังตองมีการจัดการกับตนเองใหเหมาะสมกับภาวะของโรค และ
ตองมีทักษะความสามารถในการเลือกใชขอมูลตางๆใหเพิ่มข้ึน จนนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคไตเรื้อรัง        
ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ มนตรี นรสิงห และสุทธิพันธ ถนอมพันธ (2562) พบวา ความรอบรูดาน
สุขภาพโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับพอใช คือมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีเพียงพอและอาจปฏิบัติตนไดถูกตองบาง โดยใหมี
การจัดบริการเพื่อเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและการจัดการตนเองของผูปวยและญาติอยางเปนระบบมากขึ้น สอดคลองกับ
การวิจัยของ กันตพงษ ปราบสงบ (2559) พบวา มีระดับความแตกฉานดานสุขภาพรวมอยูในระดับต่ํา เปนเพราะวาผูปวยสวนใหญ
มีรายไดนอย และมีระดับการศึกษาสวนใหญต่ํากวามัธยมศึกษา ซึ่งทําใหผูปวยมีความสามารถในการเขาใจขอมูลไดนอย และมี
โอกาสไดรับขอมูลสุขภาพไดนอยดวย มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูในระดับปานกลาง เปนเพราะผูปวยอยูในเขตเทศบาล ซึ่งมี
ความสะดวกในการใชสาธารณูปโภคตางๆ ผูปวยในพ้ืนท่ีทีน่ี่มีความเห็นวา คนในพ้ืนท่ีจํานวนมากเปนโรคเบาหวาน จนทําใหรูสึกวา
การเปนโรคเบาหวานเปนโรคที่ไมนากลัว จึงไมคอยวิตกกังวลใจ และความแตกฉานดานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวานมีความสมัพันธกันอยูในระดับที่ต่ํามาก (r = 0.113, p = 0.023) ความรูและความเขาใจในขอมูลสุขภาพ ไมคอย
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรม
การดูแลตนเองไมมีความสัมพันธกับความแตกฉานดานสุขภาพระดับพื้นฐาน ที่เปนเชนนี้ เปนเพราะความแตกฉานดานสุขภาพใน
ระดับนี้เปนเพียงแคการแสดงถึงการมีทักษะในการอานและเขาใจขอมูลสุขภาพของผูปวย แตไมไดแสดงถึงแรงจูงใจท่ีทําใหผูปวย
ตองการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทําใหถึงแมวาผูปวยจะอานเอกสารเกี่ยวกับขอมูลสุขภาพไดดีขึ้น แตก็ไมไดชวยกระตุนทําใหผูปวยมี
พฤติกรรมดูแลตนเองไดดีขึ้นอยางเห็นไดชัด สวนดานทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการรูเทาทันสื่อไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรัง เนื่องจากผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลรังนก    

มีขอจํากัดปจจัยบริบทหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานอายุ ดานการศึกษา และสวนมากไมไดประกอบอาชีพใดๆ จึงอาจขาดความรู
และความเขาใจ อีกทั้งยังมีปญหาทางดานการมองเห็นหรือการอาน การยอมรับและเช่ือถือขอมูลที่เผยแพรผานสื่อโดยไมตองคิด
วิเคราะหหรือตรวจสอบกอน ความสามารถในการตัดสินใจนอย จึงจําเปนตองมีผูชวยในการอาน รับสื่อขอมูล และตัดสินใจแทน 
เชน ลูก หลานของผูปวยเบาหวาน จึงเปนสาเหตุทําใหทักษะความรู ความเขาใจ ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ทักษะการตัดสินใจ 
และทักษะการรูเทาทันสื่อนอยลง สอดคลองกับ ลักษณา พงษภุมมา และศุภรา หิมานันโต (2560) จะพบวา การท่ีผูปวยเบาหวาน
มีระดับการศึกษาที่สูงจะทําใหมีความรูความเขาใจดานสุขภาพ สามารถนําเอาความรู ความเขาใจดานสุขภาพมาปฏิบัติได เพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองใหมีความสุขภาพท่ีดี ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ จริยา นพเคราะห และคณะ (2563 )
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พบวาความรอบรูดานสุขภาพและการจัดการตนเองในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานอยูในระดับสูง และความรอบรูดานสุขภาพมี
ความสัมพันธทางบวกกับการจัดการตนเองในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.54 , p < .01)  
7. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการประเมินระดับความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใชในการปรับ

วิธีการใหความรูหรือการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ เกี่ยวกับการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานใหเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ 
โดยมีการพัฒนาส่ือที่เหมาะกับวัย และเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการวางแผนดูแลดวยตนเองได และควรมีการนําขอมูลพื้นฐานไป
เปนขอมูลสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
โดยเนนดานทักษะความรูความเขาใจ และทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคไตเร้ือรังดวยตนเอง และรับขอมูลทางสุขภาพท่ี

นาเชือ่ถือ ครอบครัวหรือผูดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ควรมีการเอาใจใส และใหการดูแล เชน การรับประทานอาหารรสจืด การ
รับประทานยาตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด และ ชุมชน ควรมีมาตรการในการใหความรู ความเขาใจ และการสื่อสารขอมูล
สุขภาพ ผานหลายๆชองทาง เชน เสียงตามสาย อสม. ผูนําชุมชน หรือ ปายประชาสัมพันธ 
8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรังนกท่ีชวยเหลือในการทํา
วิจัยนี้ในพ้ืนท่ีเปนอยางดี ขอขอบพระคุณผูปวยโรคเบาหวานในตําบลรังนก อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตรทุกทานที่ใหความรวมมือ 
และสละเวลาชวยตอบแบบสอบถามวิจัยนี้เปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน ตําบล
หนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 180 คน ใชการสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.2 และผูปวยมี
พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 94.4 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพและสงเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานตอไป 

คําสําคัญ: ความรอบรูดานสุขภาพ , พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าํตาลในเลือด, ผูปวยโรคเบาหวาน             
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 The study of health literacy and blood sugar control behavior among diabetic 

patients, Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit Province. 
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Abstract 

This descriptive research is aim to study health literacy and blood sugar control behavior among 

diabetic patients, Nong Sano Sub-district, Sam Ngam District, Phichit Province. The sample were 180 people 

who participated in this study by simple random sampling. The tools were questionnaires. Data were 

analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The results were shown: that health literacy was at a moderate level 72.2%) and blood sugar control 

behavior was at a good level (94.4%). The results of this research can be used as a basic for promoting health 

literacy and blood sugar control behavior among diabetic patients. 

Keywords: health literacy, blood sugar control behavior, diabetes patients 

1. บทนํา
การพฒันาและเสริมสรางใหประชาชนมีความรอบรูดานสขุภาพ เปนการสรางและพัฒนาขีด ความสามารถระดับบุคคลใน

การธํารงรักษาสุขภาพตนเองอยางยั่งยืน มีการช้ีนําระบบสุขภาพที่สอดคลอง กับปญหาและความตองการของประชาชน มีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการ และสามารถคาดการณความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนได รวมท้ัง
กําหนดเปาประสงคในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการโรคเร้ือรังที่กําลังเปนปญหาระดับโลก ดังนั้นหาก
ประชากรสวนใหญของประเทศมีระดับความรอบรูดานสุขภาพต่ํายอมจะสงผลตอสภาวะสุขภาพในภาพรวม (สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2559) 

จากสถานการณความรอบรูดานสุขภาพท่ัวโลกพบวาแตละประเทศชาติสมาชิกขององคการอนามัยโลกไดเห็นความสําคัญ
กับการดําเนินการตามนโยบายเพื่อการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนในประเทศใหครอบคลุมทั่วหนา จากผลการ
สํารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรอยละ 35 มีความรอบรูดานสุขภาพ และอัตราของผูที่มีความรอบรูดานสุขภาพตํ่า จะพบใน
ผูสูงอายุ และพบวาความรอบรูดานสุขภาพในระดับต่ํา มีความสัมพันธกับผลลัพธทางสุขภาพที่ไมดี (Office of Disease 

Prevention and Health Promotion, 2015 อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2560) ในประเทศแคนาดา ผลสํารวจ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2784 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



(Rootman & Gordon - El Bihbety, 2008 อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2560) พบวาผูใหญในกลุมแคนาดาที่อายุมากกวา 
65 ปหรือรอยละ 88 มีระดับความรูดานสุขภาพต่ํากวาระดับที่เพียงพอและขาดความรอบรูในดานความรูเกี่ยวกับสุขภาพเม่ือยาม
เจ็บปวย ในประเทศนิวซีแลนดผลสํารวจ (Korero Marama, 2010 อางถึงใน อังศินันท อินทรกําแหง, 2560)  

สําหรับสถานการณความรอบรูดานสุขภาพในประเทศไทยมีการสํารวจความรูดานสุขภาพทุกจังหวัดในวัยผูใหญที่เสี่ยงตอ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวม 30,793 คน สํารวจโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ป พ.ศ. 2557 พบคนไทยสวนใหญ     
มีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับไมดี รอยละ 59. 4 และมีพฤติกรรมผลลัพธทางสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
การมีสวนรวมกิจกรรมสุขภาพในชุมชนอยูในระดับที่ไมดีคิดเปนรอยละ 53. 5 และพบปญหาท่ีเปนสาเหตุของความรอบรูดาน
สุขภาพไดแก ปญหาในระบบบริการสุขภาพ คือ ผูสูงอายุอานเอกสารแนะนําการปฏิบัติตัวและอานฉลากยาไมไดเพราะมีขนาดเล็ก
เกินไปทําใหกินยาไมถูกวิธีจึงสงผลใหรักษาไมหายขาดมีอาการแทรกซอนตามมา (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2555) ผูปวยเบาหวานท่ี
ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได จะสงผลทําใหมีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานาน ซึ่งจะทําใหเส นเลือดทั่วรางกาย
เสื่อม และสงผลกระทบกับอวัยวะสําคัญ ตางๆ เชน สมอง หัวใจ ตา ไต และเทา (เอกลักษณ วโนทยาโรจน, 2560)  

ในจังหวัดพิจิตร พบ อัตราการตายจากโรคเบาหวาน ในป พ.ศ.2559-พ.ศ.2561 โดยพบวา ในป พ.ศ.2559 มีอัตราการ
ตายจากโรคเบาหวาน เทากับ 11.01 ตอแสนประชากร ป พ.ศ. 2560 มีอัตราการตายจากโรคเบาหวาน เทากับ 11.07 ตอแสน
ประชากร และในป พ.ศ.2561 มีอัตราการตายจากโรคเบาหวาน เทากับ 12.96 ตอแสนประชากร (กองโรคไมติดตอ, 2561) ซึ่งใน
ป พ.ศ.2562 มีผูที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จํานวน 327 คน แตยังไมพบ
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน การทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร และปญหา
ขาดทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ และบริการสุขภาพ เชน ขาดขอมูลที่นาเช่ือถือสําหรับนําไปใชในการดูแลสุขภาพ ทําให
ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผูโรคปวยเบาหวาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 
2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 

จังหวัดพิจิตร 
3. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยประชากร คือผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน 
อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร จํานวน 327 คน และกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัด
พิจิตร จํานวน 180 คน โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (P = 0.05) และ
ใชวิธีการการสุมอยางงาย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนดังตอไปนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคเบาหวาน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
จํานวน 6 ขอ สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพ ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ ดานที่ 1 ทักษะการเขาถึงขอมูลดาน
สุขภาพและบริการสุขภาพ จํานวน 8 ขอ ดานที่ 2 ทักษะความรู ความเขาใจ เปนแบบทดสอบความรู ความเขาใจทางสุขภาพ 
จํานวน 12 ขอ แบบสอบถามประเภทเลือกตอบแบบถูก – ผิด ดานที่  3 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ 
จํานวน 9 ขอ ดานที่ 4 ทักษะการตัดสินใจ ความสามารถในการตัดสินใจในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของ
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กับการดูแลสุขภาพ เปนแบบสอบถามประเภทเลือกตอบแบบถูก –  ผิด  (Ture False) จํานวน 10 ขอ ดานที่ 5  ทักษะการจัดการ
ตนเอง จํานวน 10 ขอและดานที่ 6 ทักษะการรูเทาทันสื่อ จํานวน 9 ขอ สวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 103 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา Rating scale  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยมีความเที่ยงตรง (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.0 คาความเช่ือมั่น (Reliability) 

จากการทดลองใชกับกลุมที่ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน มีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach ’s alpha 

coefficent) ดานความรอบรูดานสุขภาพ คือ ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารขอมูล
สุขภาพ ทักษะการจัดการตัวเอง และทักษะการรูเทาทันสื่อเทากับ 0.70, 0.70, 0.79 และ 0.70 ตามลําดับ ดานพฤติกรรม คือ การ
รับประทานอาหาร การใชยา การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหรี่การจัดการความเครียดและการออกกําลังกาย เทากับ 0.88 , 0.93, 

0.97, 0.94, 0.71 และ 0.77 ตามลําดับ วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบทดสอบความรู โดยใชสูตร KR20 ของคูเดอรริชารตสัน 
(Kuder-Richardson) โดยเครื่องมือในวิจัยในคร้ังนี้ มีคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ดานทักษะความรู ความเขาใจ และดานทักษะ
การตัดสินใจ เทากับ 0.724 และ 0.710 ตามลําดับ คาความยากงายของเครื่องมือ เทากับ 0.39-0.80 คาอํานาจจําแนก มีคา 0.20-
0.98 หาคาอํานาจจําแนกดวยวิธีการหาคา B-lndex มีคาอํานาจจําแนกของเครื่องมือ เทากับ 0.39-0.80 

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคเบาหวาน 

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ 

    ชาย 
    หญิง 

69 

111 

38.3 

61.7 

อาย ุ
    32-47 ป 
    48-62 ป 
    63-78 ป 

 = 56.36, S.D. = 10.55, Min = 32, Max = 78         

40 

77 

63 

22.2 

42.8 

35.0 

สถานภาพสมรส 
    โสด 

    สมรส 

    หมาย 

    หยา / แยก 

20 

125 

31 

4 

11.1 

69.5 

17.2 

2.2 

ระดับการศึกษา 
    ไมไดเรียน 

    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    ปวช. / ปวส. 
    ปริญญาตร ี

32 

115 

14 

11 

8 

17.8 

63.9 

7.8 

6.1 

4.4 
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ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ 

    รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
    พนักงานเอกชน 

    รับจางท่ัวไป 

    คาขาย 

    เกษตรกร 
    อื่น ๆ 

6 

10 

36 

15 

89 

24 

3.3 

5.6 

20.0 

8.3 

49.4 

13.4 

รายไดเฉลี่ย (บาท) ตอเดือน 

    ต่ํากวา 5,000 บาท 

    5,001 – 10,000 บาท 

    สูงกวา 10,000 บาท 

 = 7301.7, S.D. = 4111.7, Min = 600 , Max = 20,000       

76 

75 

29 

42.2 

41.7 

16.1 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
61.7 อายุสวนใหญอยูระหวาง 48-62  ป คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมาคืออายุระหวาง 63-78 ปและ 32-47 ป คิดเปนรอยละ 
35.0 และ 22.2 ตามลําดับ สถานภาพสมรสสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ หมาย, โสดและหยา/
แยก คิดเปนรอยละ 17.2, 11.1 และ 2.2 ตามลําดับ ระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.9 
รองลงมาคือ ไมไดเรียน, มัธยมศึกษา, ปวช./ปวส., และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 17.8 , 7.8, 6.1 และ 4.4 ตามลําดับ อาชีพสวน
ใหญมี อาชีพเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 49.4 คิดเปนรอยละ 20.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.2 
รองลงมาคือ รายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทและ สูงกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.7 และ 16.1 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรอบรูดานสุขภาพจําแนกรายดาน (n=180) 

 ความรอบรูดานสุขภาพ  S.D. แปลผล 
1. ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพ
2. ทักษะความรู ความเขาใจ
3. ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพ
4. ทักษะการตัดสินใจ
5. ทักษะการจัดการตนเอง
6. ทักษะการรูเทาทันสื่อ

16.35 

9.04 

25.46 

8.35 

29.43 

21.29 

7.432 

1.474 

5.177 

1.436 

6.555 

6.802 

ไมด ี

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ดี 
ปานกลาง 
ไมด ี

จากตารางที่ 2 ทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี ( = 16.35, S.D.= 7.432), ทักษะ
ความรู ความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( =9.04, S.D.=1.474), ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง ( = 25.46, 
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S.D.= 5.177), ทักษะการตัดสินใจอยูในระดับดี ( = 8.35, S.D.= 1.436), ทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง ( = 

29.43, S.D.= 6.555) และทักษะการรูเทาทันสื่ออยูในระดับไมดี ( =21.29 , S.D.= 6.802) ตามลําดับ และภาพรวมผูปวย
โรคเบาหวานมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 72.2 

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน จําแนกตามระดับพฤติกรรม (n=180) 

ระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน รอยละ 
ดี (378 - 515) 
ปานกลาง (241 - 377) 
ไมดี (103 - 240) 

 = 426.73, S.D. = 27.106, Min = 314, Max = 480                  

170 

10 

0 

94.4 

5.6 

0 

จากตารางที่ 3 พบกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสวนใหญอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 94.4 
และพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 5.6 รายดานพบวา การรับประทานอาหาร   
อยูในระดับดี ( = 3.66, S.D.= 1.105), การใชยาอยูในระดับดีมาก ( = 3.73, S.D.= 0.624),  การด่ืมแอลกอฮอล อยูในระดับดี
มาก ( = 4.61, S.D.= 0.836),  การสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก ( = 4.70, S.D.= 0.747),  การจัดการความเครียดอยูในระดับดี   
( = 3.69, S.D.= 1.159),  และการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( = 3.84, S.D.= 1.190) 
5. สรุปผลการวิจัย

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล พบกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 61.7  มีอายุอยูในชวง 48 - 62 ป คิด
เปนรอยละ 42.8 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 69.5 และระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 63.9 มีอาชีพเกษตรกร
มากที่สุด  คิดเปนรอยละ 49.4 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 5,000 คิดเปนรอยละ 42.2 

สวนท่ี 2 ความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับความรอบรูดานสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
กลุมตัวอยางมีทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพอยูในระดับไมดี คิดเปนรอยละ 62.2  มีทักษะความรู ความ
เขาใจอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 50.0 ทักษะสื่อสารขอมูลสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.8 ทักษะการตัดสินใจ
อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 73.9 ทักษะการจัดการตนเองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 67.2 ทักษะการรูเทาทันสื่ออยูใน
ระดับไมดี คิดเปนรอยละ 61.7 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการควบคุมระดับน้าํตาลในเลือดทั้ง 6 ดาน ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญอยูในระดับดี 
คิดเปนรอยละ 94.4 และอยูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 5.6 รายดานพบวา การรับประทานอาหารอยูในระดับดี ( = 3.66, 
S.D.= 1.105), การใชยาอยูในระดับดีมาก ( = 3.73, S.D.= 0.624),  การด่ืมแอลกอฮอล อยูในระดับดีมาก ( = 4.61, S.D.= 

0.836),  การสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก ( = 4.70, S.D.= 0.747),  การจัดการความเครียดอยูในระดับดี ( = 3.69, S.D.= 1.159),  
และการออกกําลังกายอยูในระดับดี ( = 3.84, S.D.= 1.190) 
6. อภิปรายผลการวิจัย
 6.1 ความรอบรูดานสุขภาพ 
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จากการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย
พบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีความรอบรูอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากผูปวยโรคเบาหวานมีทักษะการเขาถึง
ขอมูลดานสุขภาพและทักษะการรูเทาทันสื่อ อยูในระดับไมดี อาจอธิบายไดวาผูปวยโรคเบาหวานสวนนอยสามารถเขาถึงขอมูล
ดานสุขภาพได เชน สามารถคนหาทางอินเตอรเน็ต หรือสามารถอานแผนพับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แลวสามารถเขาใจ คิด
และวิเคราะหได  ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญเปนผูที่มีอายุระหวาง 48 – 62 ป ซึ่งสวนใหญมี
ระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา และรองลงมาคือ ไมไดเรียน จึงทําใหมีพื้นฐานดานความรอบรูในระดับนอย คือ บางคนสามารถ
อานออกเขียนได และคิด วิเคราะหได และบางคนไมสามารถอานหนังสือได ซึ่งสอดคลองกับขวัญเมือง แกวดําเกิง ที่กลาววา 
ความสําคัญของทักษะท่ีมีความจําเปนสําหรับบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นไดแก ทักษะทางการรับรู ทักษะดานการ
สื่อสาร ทักษะการใชสื่อออนไลน ทักษะการเรียนรู ทักษะการรูเทาทันสื่อ ทักษะการตัดสินใจ (ขวัญเมือง แกวดําเกิง , 2560) และ
สอดคลองกับ วชิระ เพ็งจันทร ซึ่งกลาวไววา การสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพเปนวิถีทางหน่ึงในการเพ่ิมพลังใหกับประชาชน
ในการตัดสินใจ เลือกใชขอมูลและปฏิบัติตนอยางถูกตอง รวมทั้งการควบคุมปจจัยที่สงผลเสยีตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยูทําให
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน (วชิระ เพ็งจันทร, 2560) 
 6.2 พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวาน ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม 
จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในระดับดี อาจเปน
เพราะผูปวยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารดี อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวานมีการรับประทานผักที่มีกากใย เชน 
ผักบุง ผักคะนา ผักกาด และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารจําพวก เบอเกอรี่ ผลไมแชอิ่ม อาหารกระปอง เครื่องในสัตว เนื้อสัตว
ติดมัน ปลาหมึก หอย และกุง พฤติกรรมการใชยาของผูปวยเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมในการใชยาไดดีมาก อธิบายไดวา ผูปวย
เบาหวานสวนใหญ ไดรับประทานยาเบาหวานตรงตามขนาดที่แพทยสั่ง หลีกเลี่ยงการซ้ือยาเบาหวานมารับประทานเอง 
รับประทานยาเบาหวานตรงตามเวลาท่ีแพทยสั่ง พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลของผูปวยเบาหวานมีพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลอยูในระดับดีมาก อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวาน งดหรือลดการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมากกวา 1 ขวดตอวัน ผูปวย
เบาหวานสามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได เมื่อไดเริ่มด่ืมไปแลว พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูป วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยูในระดับดีมาก อธิบายไดวา ผูปวยเบาหวานสามารถงดหรือลดการสูบบุหรี่นอยกวา 1 ซองตอวัน หลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่เมื่อดื่มแอลกอฮอล และสามารถงดหรือลดการสูบบุหรี่มากกวา 1 ซองตอวัน พฤติกรรมการจัดการความเครียดของผูปวย
โรคเบาหวานอยูในระดับดี อธิบายไดวา ผูปวยโรคเบาหวาน มักหางานอดิเรกทํา ปรึกษาคนท่ีไวใจได เมื่อผูปวยโรคเบาหวานรูสึก
หงุดหงิด และเมื่อผูปวยโรคเบาหวาน รูสึกหงุดหงิด หรือรําคาญบุคคลรอบขาง จะทํากิจกรรมท่ีช่ืนชอบเพ่ือการผอนคลาย 
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยเบาหวานอยูในระดับดี อธิบายไดวา ผูปวยโรคเบาหวานมีการออกกําลังกายดวยการเดิน 
โดยเดินไปซื้อของในระยะท่ีใกลๆ แทนการใชยานพาหนะ และเลือกท่ีจะหากิจกรรมอ่ืนๆ ทําแทนการออกกําลัง ซึ่งสอดคลองกับ 
อมรรัตน รักฉิม กลาววา นอกจากการดูแลตัวเองของผูปวยดวยการกินยา หรือ การควบคุมอาหารเพ่ือลดระดับน้ําตาล แลวยังมี
ปจจัยอื่นๆ เชน แรงสนับสนุนทางสังคม การใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานดานโภชนาการของโรคเบาหวาน และการออกกําลัง
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กาย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเอง ยังสงผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลของผูปวย (อมรรัตน รักฉิม สงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต และวรนุช แสงเจริญ, 2561)  
7. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินกิจกรรมความรอบรูดานสุขภาพ โดยเสริมทักษะการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและทักษะ

การรูเทาทันสื่อใหกับผูปวยโรคเบาหวานใหเพิ่มขึ้น และสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวยโรคเบาหวานใหอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาปจจัยอื่นๆใหมากข้ึน และสํารวจพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานอยางตอเนื่อง 
8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ประชาชนในตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในความรวมมือในการวิจัย และขอขอบคุณผู
อํานายการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน ที่ใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ จนงานวิจัยดําเนินไปไดดวยดี 
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การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผสููงอายุ  
ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ศิรินันท คำสี1*, สุรียพร ธรรมิกพงษ2, ชนะพล สิงหศุข1 และ วรพจน ทำเนียบ1  

1สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 

*ผูรับผิดชอบบทความ: email : Sirinun.kum@rru.ac.th

บทคัดยอ  

การวิจัยในครั้งน้ีเพื่อเพ่ือสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) กลุมเปาหมายคือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ จำนวน 30 คน 

และผูนำชุมชน จำนวน 18 คน รวมทั้งหมดจำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย การบันทึกภาคสนาม  

แบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม กิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวาชุมชนตำบลปากน้ำมีอัตลักษณภมูิปญญาและแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญคือหมบูานน้ำตาลสด ประชาชนใน
ชุมชนไดมีสวนรวมในการสำรวจทางตาลและนำมาพัฒนาใหเปนนวัตกรรมในการออกกำลังของผูสูงอายุ โดยการสงเสริมองคความรู
จากประโยชนของทางตาลคลายเสน เพื่อนำทรัพยากรชุมชนและภูมิปญญาไปใชใหสอดคลองกับวิถีชุมชนในการสงเสริมสุขภาพ
อยางยั่งยืน 

คำสำคัญ: การสงเสริม ภมูิปญญา นวัตกรรม ผูสูงอายุ 
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Abstract  

This research is to promote knowledge, innovation, exercise of the elderly group, local wisdom,  it is 

action research with participatory. The target audience is 30 elderly club members and 18 community leaders, 

totaling 48 people. The tools used in this research include observational field recording, in-depth interviews. 

focus group learning activities together. Analyze qualitative data through content analysis.  

The results of the research revealed that the Pak Nam sub-district community has identity, wisdom 

and the main tourist attraction is the sugar village People in the community took part in the sugar survey and 

developed it as an innovation in exercise for the elderly. By promoting the knowledge of the benefits of sugar 

loosening the strands to apply community resources and wisdom in accordance with the community way of 

promoting sustainable health. 

Keywords: Promotion Wisdom Innovation elderly 

1. บทนำ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดนิยามคำวา “สุขภาพ” ไววา“ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทาง

กาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม “สุขภาพคือสุขภาวะ” ที่เกิดจากความเชื่อมโยงสุขภาพกาย จิตใจ ปญญา และสังคม ที่
แสดงออกผานพฤติกรรม ความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต และเชื่อมโยงสัมพันธกับระบบตางๆ ของสังค ม เชน นโยบาย กฎหมาย 

มาตรการของรัฐ ระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม เมื่อสุขภาพคือสภาวะของสังคมท่ีเปนสุข ใหความสำคัญกับ
การสรางเสริมปองกันโรคเพื่อจัดการระบบสุขภาพที่ตนเหตุ มากกวาการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ หรือที่
เรียกวา “สรางนำซอม”เปลี่ยนกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ จากการจัดทำโดยภาครัฐเปนการมีสวนรวม
อยางเขมแข็งของทุกภาคสวน (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2551) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ดานที่ 
3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับแผนแมบท การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีคนไทยมีสุข
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ภาวะที่ดีขึ้น และมีความเปนอยูที่ดี ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไมนอยกวา 68 ป โดยใชชุมชนเปนฐานในการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, 2560) 

สถานการณการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) มาตั้งแตป 

2548 โดยขอมูลประมาณประชากรของประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) คาดวา ป 

2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม สูงอายุระดับสมบูรณ (aged society) โดยมีคนอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเทากับหรือ
มากกวา รอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 10 ปจากนั้น หรือ ป 2574 จะกาวเขาสู สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (super-

aged society) มีคนอายุ 65 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเทากับหรือมากกวา รอยละ 14 ของประชากรทั้งหมด หรือมีผูที่อายุ 60 ป เปน
สัดสวนเทากับหรือมากกวา รอยละ 28 ของประชากรท้ังประเทศ (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2562) 

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอัตลักษณและวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพโดยพึ่งพาแหลงนำ้
แมน้ำบางปะกงเปนหลัก ลักษณะการปลูกบานเรือนยึดแนวแมน้ำ และยึดเสนทางถนน (ทนงศักดิ์ คุมไขน้ำ และคณะ, 2534) 

มีทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมคือตนตาลที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับชุมชน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 3,385 คน เพศ
ชาย 1,613 คน เพศหญิง 1,772 คน จำนวนประชากรผูสูงอายุในชุมชน จำนวน 883 คน (รอยละ26.08) พบปญหาสุขภาพคือโรค
ไมติดตอเรื้อรัง และภาวะพึ่งพิง เปนตน จากการวิจัยการศึกษาทุนชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำ พบวา ชุมชนมีทุนดานสถานที่
ทองเท่ียววิถีชุมชนหมูบานน้ำตาลสดที่นำมาแปรรูปเปนอาหาร ไดแก เครื่องดื่มน้ำตาลสด น้ำตาลบึก และขนมตาล โดยที่มีทางตาล
(กานตาล)ที่ยังไมนำไปใชประโยชนนั้น ซึ่งระบบสุขภาพชุมชนที่จะเขมแข็งและจะทำใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใต
ทรัพยากรที่จำกัดจำเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ระบบโรงพยาบาลเปนระบบที่มีความจำเปนแตก็มีราคาแพง
เพราะใชเทคโนโลยีทางการแพทยเปนหลัก ในขณะท่ีปญหาสุขภาพสวนใหญสามารถปองกัน สงเสริม ดูแลและจัดการไดดวยวิธีการ
และเครื ่องมือทางสังคม หากชุมชนตระหนักถึงความสำคัญเรื ่องการจัดการระบบสุขภาพแบบชุมชนมีสวนรวม ก็จะทำาให
งบประมาณ กำาลังคน และทรัพยากรตางๆ ถูกใชอยางเหมาะสม และหากระดมทุนทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนมาใชรวมกัน
ก็จะสงผลดีมากยิ่งขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม  ธรรมาภิบาล ความรูและปญญา โดยให
ความสำคัญกับคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยความเปนธรรม ความเทาเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และจะตอง
สอดคลองกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิสังคม ภูมินิเวศและภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ รวมทั้งจะตองคำนึงถึงหลักการพัฒนาและ
บูรณาการอยางเปนองครวม อยางยั่งยืน และอยางมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกระดับ และทุกภาคสวน ผูวิจัยจึงใหความ
สนใจในการนำขอมูลวิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาใหเปนนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุ เพื่อลด
ภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง และสงเสริมการออกกำลังกายโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ 

2. วตัถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและการวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผสููงอายุ 

 2.2 เพื่อสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสงูอายุภูมิปญญาทองถิ่น (ทางตาลคลายเสน) 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจัย

3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางนวัตกรรมสุขภาพสูชมุชน 
นิศารัตน ไชยวงศศักดา (2550) กลาววา เสริมสราง หมายถึง “การเพิ่มพูนใหดีขึ้นหรือมั่นคงยิ่งขึ้น (พจนานุกรมไทย 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542) สิ่งใดท่ีเห็นวาดี เปนประโยชนแกสังคม เราก็ควรจะปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางสังคมใหดีขึ้น ยังรวม
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การเขาไปเอื้ออำนวย สงเสริม เสริมพลัง (empower) ไมใชเขาไปสอนหรือถายทอดความรู (วิจารณ พานิช, 2558) หัวใจของการ
จัดการความรูในทุกบริบท การเรียนรูที่ดีที่สุดคือการเรียนรูรวมกัน เปน Collective Learning และเปนการเรียนรูรวมกันผานการ
ปฏิบัติ (Interaction Learning through Action)”  

3.1.2 นวัตกรรม (Innovation) 
จรินทร อาสาทรงธรรม (2546) กลาววา “นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การเรียนรู การผลิต และการใชประโยชน

จากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำเนิดผลิตภัณฑ การบริการ กระบวนการใหม การปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนและเกิด ผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม ”  

ดังนั้น การนำนวัตกรรมสุขภาพถายทอดองคความรูสูชุมชน นวัตกรรมเพื่อชุมชนของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ คือสิ่ง
ใหมที่เกิดจาการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งผลงานนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนนั้นอาจเกิดจากการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน การถายทอดงานวิจัยสูชุมชนตนแบบหรือโครงการที่ผูประกอบการ
กิจการเพื่อสังคมนำนวัตกรรมไปสรางสรรคผลิตภัณฑ บริการหรือโครงการซึ่งมีสวนชวยในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเปนกลไกสำคัญที่ชวยเสริมสรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มลำ้
ที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบเชิงบวกในระดับชุมชน หรือสงผลกระทบเปนวงกวาง อีกทั้งยังมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถ
ดำเนินการในเชิงธุรกิจและสังคมไปพรอมๆ กันไดอยางย่ังยืน (คุณาวุฒิ บุญญานพคุณ, 2558) 

3.1.3 ผูสูงอายุกับการออกกำลังกาย 
การออกกำลังกายสำหรับผูสูงอายุมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางความแข็งแรงของระบบตางๆในรางกาย  โดยเฉพาะ

ระบบหัวใจและหายใจ ชวยชะลอความเสื่อมของระบบตาง ๆ อีกทั้งยังชวยเพิ่มความแข็งแรงทนทานใหกับกลามเนื้อ เพิ่มความ
ยืดหยุนของรางกาย ปรับระบบการทำงานของระบบตาง ๆ ใหมีความสมดุล 

4. วิธีดำเนินการวิจัย

4.1 การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบดวย 4 

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทำความเขาใจบริบท เปนขั้นเตรียมการในการหาขอมูลพื้นฐาน ขอมูลบริบทและความตองการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในการมีสวนรวมของชุมชนดวยการสนทนากลุม 2) ขั้นกำหนดเตรียมการจัดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย
จากภูมิปญญาทองถ่ิน ขั้นตอนน้ีคณะผูวิจัยไดจัดเวทีสนทนากลุมกับผูสูงอายุ ผูนำชุมชน และประชาชนท่ีสนใจเขารวมโครงการ ได
พิจารณาใหคนในชุมชนมีสวนรวม ดวยวิธีการประชุมแบบมีสวนรวมในการวางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะกรรมการการ
ดำเนินงานควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน 3) ขั้นดำเนินการสงเสริมการสำรวจจำนวนทางตาลในชุมชนและสรางองคความรู
การพัฒนาพัฒนาทางตาลคลายเสนจากผูนำชุมชนและผูสูงอายุ 4) ขั้นติดตามการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ได
จัดสนทนากลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

4.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ จำนวน 30 คน และผูนำชุมชน จำนวน 18 คน รวม
ทั้งหมดจำนวน 48 คน  
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4.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ การบันทึกภาคสนามพรอมทั้งการบันทึกการ
สังเกตในการรวมกลุมในการพัฒนาทางตาลคลายเสนในชมรมผูสูงอายุและการนำไปใชและการถายทอดองคความรูจากผูนำชุมชน 

สวนการสัมภาษณเชิงลึกจากผูสูงอายุที่ใหขอมูล และการสนทนากลุมของผูที่เขารวมโครงการ เนนการพูดคุย ช้ีแจงและแสดงความ
คิดเห็น มีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริง แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน วิเคราะหสถานการณจริง และไดชี้แจงเรื่องกิจกรรมที่ตอง
ทำ เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตรงกันในบทบาทหนาท่ีของแตละฝายในพัฒนานวัตกรรมทางตาลคลายเสน 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและมีการสนทนากลุมเพื่อระดม
ความคิด เก็บขอมูลทุกขั้นตอนที่ดำเนินการใชวิธีการสัมภาษณ กระบวนการกลุมสัมพันธ สังเกต และการทำเวทีเสวนา โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จัดระบบขอมูลและสังเคราะหตามวัตถุประสงคการวิจัย 

ภาพท่ี 1 แผนการดำเนินงานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม 

ศ ึ ก ษ า ข อ มู ล
บ ร ิ บ ท แ ล ะ
ความต องการ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
สุขภาพผูสูงอายุ
ในการม ี ส วน
รวมของชุมชน
ตำบลปากน้ำ

ขั้ น ก ำ ห น ด
เตรียมการจัด
ก ิจกรรมการ
ส ง เ ส ริ ม
ส ุ ขภ าพกา ร
ออกกำลังกาย
จากภูมิปญญา
ทองถิ่น

ข ั ้ น ด ำ เ น ิ น ก า ร
สงเสริมการสำรวจ
จำนวนทางตาลใน
ชุมชนและสรางองค
ความรู การพัฒนา
ทางตาลคลายเสน
จากผูนำชุมชนและ
ผูสูงอายุ

ต ิ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงาน ติดตาม
ประ เม ิ นผลการ
ดำเนินงาน ไดจัด
ส น ท น า ก ลุ ม
แลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นรวมกัน

การมีสวนรวมของกลุมผูสูงอายุและผูนำชุมชนในการวิเคราะหปญหา วางแผน ปฏิบตัิและประเมินผล 

ผูสูงอายมุี
จำนวนมากข้ึน 

และพบปญหา
สุขภาพโรคไม
ติดตอเรื้อรัง 

คนหาทุนชุมชน
ดานภูมิปญญาและ
การแกไขปญหา
สุขภาพโดยการ
ออกกำลังกาย 

สรางนวตักรรมและ
พัฒนาองคความร ู

“ทางตาลคลาย
เสน” 

การนำนวตักรรม
“ทางตาลคลาย

เสน” 

ไปใช 

กระบวนการสรางนวตักรรม
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ภาพท่ี 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมทางตาลคลายเสน 

5. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ 
5.1 ขอมูลบริบทชุมชนและการวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 
การศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐานเปนการเตรียมในขั้นแรก การเก็บรวบรวมขอมูลไดนำเครื่องมือและทักษะในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในชุมชน ลงพื้นที่เก็บขอมูลบริบทและความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นดวยดวยการสัมภาษณเชิงลึก 

การสังเกตแบบมีสวนรวมและการบันทึกภาคสนาม ซึ่งทำใหไดขอมูลดังนี ้
5.1.1 ประวัติศาสตรชุมชนตำบลปากน้ำ 
ป พ.ศ. 2310 ชุมชนตำบลปากน้ำเปนที่ตั้งกองทัพของพระเจาตาก และในป พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จผานและทรงไดแตงตั้งชุมชนเปนจุดตั้งของวัดปากน้ำโจโล และโรงเรียนวัดปากน้ำ เริ่มมี
กำนันคนแรกของตำบลปากน้ำ คือ กำนันมี สทาน ไผท และมีปลัดชลอ วนะภูติ ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย เริ่มมีไฟฟา
เขามาแตคมนาคมยังคงเปนถนนลูกรัง ตอมาในป พ.ศ. 2526 เริ่มมีถนนลาดยาง และในปนั้นเกิดเหตุการณน้ำทวมหนัก ในป พ.ศ. 

2530 นางประดับ คายืนยง ไดรับรางวัลหัตถกรรมระดบัประเทศ เปนผูผลิตงานฝมือ ประเภทเสนใยพืช (หมวกกุยเลย) และป พ.ศ. 

2553 วัดปากน้ำโจโลไดมีการฝงลูกนิมิตและเปลี่ยนโบสถใหเปนโบสถสีทอง ซึ่งทำใหมีนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวท่ีวัดปากน้ำโจโลกัน
มากขึ้น ทำใหวัดปากน้ำโจโลเปนที่รูจัก และบางคนมีการเรียกวัดปากน้ำโจโลวา “วัดสีทอง” ทำใหชาวบานมีรายไดสวนหน่ึงมาจาก
นักทองเที่ยวท่ีเขามาเทีย่วชมวัด โดยการนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑในชุมชนมาจำหนายใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งอาชีพหลักของชุมชน 

คือ การทำนา ทำสวน และทำตาล แตเนื่องจากเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติในปจจุบันทำใหอาชีพเหลานี้เริ่มมีการทำนอยลง ในป 

พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณน้ำทวมอีกครั้ง ตอมาในป พ.ศ. 2556 ก็เกิดเหตุการณน้ำทวมอีกครั้งซึ่งเปนการเกิดประสบภัยน้ำทวมที่
หนักท่ีสุดที่เคยเกิดขึ้น และมีกำนันคนตอมาคือ กำนันประโยชน สวัสดี จนถึง ณ ปจจุบัน ซึ่งกำนันประโยชนไดรับรางวัลแหนบทอง
และกำนันดีเดนในป พ.ศ. 2557 ปจจุบันชุมชนบานหลังวัดเริ่มมีกองทุนหมูบาน มีหนวยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน
(อ.ส.ม)ในชุมชน มีชมรมผูสูงอายุและมีสถานท่ีทองเท่ียวมากขึ้น 

5.1.2 ทุนบุคคลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและการรวมกลุม ไดแก องคกรชุมชนคือ 

กำนัน เลขาชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและมนุษย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และภาคประชาชน 

คือ ปราชญชาวบาน(หมอพื้นบาน) ปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑถานหุงตม และปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑ
หมวกกุยเลย 

5.1.3 ทุนสัญลักษณ ประกอบดวย วัดปากน้ำโจโล ชุมชนน้ำตาลสด โรงเรียนวัดปากน้ำโจโล 
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5.1.4 ทุนทางเศรษฐกิจ พื้นที่ที่นำภูมิปญญาและผลิตภัณฑชุมชนไปจำหนายแลพื้นที่ที่เปน OTOP หมูบาน
น้ำตาลสด ขนมบานบุญมี โรงงานเสนหมี่พระอาทิตยบางคลา วัลยฤดีซาลาเปาสมุนไพร วัดปากน้ำโจโล ผลิตภัณฑ   

น้ำตาลสด ผลิตภัณฑมะมวงกวน ผลิตภัณฑหมวกกุยเลย 

5.1.5 ทุนทางวัฒนธรรม ภาษาที่พูดสวนใหญ คือ ภาษากลาง การนับถือศาสนาพุทธ วฒันธรรมเอกลักษณ คือ 

ทำบุญตักบาตรเทโว ประเพณีที่สำคัญ ไดแก ตักบาตรขาวสารแหง/แหหลวงพอพุทธโสธรทางน้ำ 

5.1.2 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 

จากทุนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ชุมชนไดแก ตนตาล ท่ีถือวาเปนแหลงอาหารท่ีนำไปแปรรูปเพื่อสรางรายได
ในแหลงทองเที่ยวในชุมชนหมูบานน้ำตาลสด เปนแหลงอนุรักษการทำน้ำตาลสดแบบโบราณดั้งเดิมเอาไวซึ่งเปนการรักษาไวซึ่ง
วัฒนธรรมการดำรงชีพของชาวทองถิ่นและถายทอดสิ่งเหลานี่ตอลูกหลานเพื่อใหภูมิปญญาทองถ่ินในของการทำน้ำตาลสดยังคงอยู
คูกับสังคมไทยตอไป นอกจากนั้นยังมีเศษวัสดุเหลือใชจากตนตาล คือ ทางตามที่ชาวบานไมไดนำไปใชประโยชน ประชาชนใน
ชุมชนจึงใหความสำคัญและพัฒนาใหเปนนวัตกรรมการออกกำลังกายในกลุมผูสูงอายุ 

ภาพท่ี 3 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ 
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ภาพท่ี 4 หมูบานน้ำตาลสดตำบลปากน้ำ อำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5.2 การสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลุมผูสูงอายุภูมิปญญาทองถ่ิน (ทางตาลคลายเสน) 
หลังจากการวิเคราะหแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการออกกำลังกายของผูสูงอายุ ขั้นตอนการมีสวนรวมในการสงเสริม

การสำรวจจำนวนทางตาลในชุมชนและสรางองคความรูการพัฒนาทางตาลคลายเสนจากผูนำชุมชนและผูสูงอายุ ประกอบดวย 

 5.2.1 การเลือกทางตาลและวิธีการทำนวัตกรรมทางตาล เทคนิคการเลือกทางตาล โดยการเลือกทางตาลที่แก
หรือท่ีหลนลงพ้ืนเอง เพราะทางตาลจะมีความแหงและมีน้ำหนักเบากวาทางตาลสด 

5.2.2 นวัตกรรมทางตาล ใชบำบัดรักษาลดอาการ แทรกซอน อาการชา ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน 

ผูปวยที่ปวยมานาน ทานยาเปนเวลานาน โรคจะเกิดการทำลายเสนประสาทในรายกาย เชน ปวด ชา ที่นอง อาการชาปลายเทา 
สูญเสีย ความรูสึกที่ มือแขน ขาเทา เทา  มีอาการตะคริว ซึ่งตองออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดสม่ำเสมอเพื่อฟนฟูรางกายและ
บรรเทาอาการดังกลาว ปญหา คือ จะตองทำกานตาลยาวเปนพิเศษแลวก็ออกกำลังกายในทานอน ใชทานอนคนอวนนอนกด 

ผูปวย  

คลายเสนเอ็น ผูปวยอาการ ปวดเขา ชวยยืด ขอหัวเขา ชวยยืดเสนเขา เพิ่มน้ำหลอเลี้ยงขอเขาบรรเทาอาการ 
ปวดเขาใชรักษาผูปวย ชวยยืดเสนหลังจากอาการเบ้ืองตนของผูที่ปวดเสนหมอนรองกระดูก บำบัด รักษา และปองกัน อาการปวด
ได แกอาการไหลติด สะบักจม  ความดันสายตาพลามัว ปวดกลามคอ ผูที่เปนความดันสายตาพลามัว 

5.2.3 จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูสูงอายุที่ใหขอมูล และการสนทนากลุมของผูที่เขารวมโครงการ  พบวา  
ปานึก สมาชิกชมรมผูสูงอายุ “จากที่เปนตะคริวท่ีเทาบอยหลังจากท่ีใชทางตาลคลายเสนดึงขอเทาแลวรูสึกตะคริวดีขึ้น”  

ลุงแดง สมาชิกชมรมผูสูงอายุ “จากที่นองตึงเดินไมคอยไดนานหลังจากท่ีใชทางตาลคลายเสนดึงตนขาบริเวณนองแลวรูสึกขามีแรง
มากขึ้นเดินไดไกลกวาเดิม” 

6. อภิปรายผลการวจิัย

6.1 บริบทชุมชนตำปากน้ำ ป พ.ศ. 2310 ชุมชนตำบลปากน้ำเปนที่ตั้งกองทัพของพระเจาตาก และในป พ.ศ. 2455 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จผานและทรงไดแตงต้ังชุมชนเปนจุดตั้งของวัดปากน้ำโจโล และโรงเรียน
วัดปากน้ำ เริ่มมีกำนันคนแรกของตำบลปากน้ำ คือ กำนันมี สทาน ไผท และมีปลัดชลอ วนะภูติ ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวง
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มหาดไทย เริ่มมีไฟฟาเขามาแตคมนาคมยังคงเปนถนนลูกรัง ตอมาในป พ.ศ. 2526 เริ่มมีถนนลาดยาง และในปนั้นเกิดเหตุการณ
น้ำทวมหนัก ในป พ.ศ. 2530 นางประดับ คายืนยง ไดรับรางวัลหัตถกรรมระดับประเทศ เปนผูผลิตงานฝมือ ประเภทเสนใยพืช 

(หมวกกุยเลย) และป พ.ศ. 2553 วัดปากน้ำโจโลไดมีการฝงลูกนิมิตและเปลี่ยนโบสถใหเปนโบสถสีทอง ซึ่งทำใหมีนักทองเท่ียวเขา
มาเที่ยวที่วัดปากน้ำโจโลกันมากขึ้น ทำใหวัดปากน้ำโจโลเปนที่รูจัก และบางคนมีการเรียกวัดปากน้ำโจโลวา “วัดสีทอง” ทำให
ชาวบานมีรายไดสวนหนึ่งมาจากนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมวัด โดยการนำผลผลิตหรือผลิตภัณฑในชุมชนมาจำหนายใหกับ
นักทองเที่ยว ซึ่งอาชีพหลักของชุมชน คือ การทำนา ทำสวน และทำตาล แตเนื่องจากเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติในปจจุบันทำให
อาชีพเหลานี้เริ่มมีการทำนอยลง ในป พ.ศ. 2554 เกิดเหตุการณน้ำทวมอีกครั้ง ตอมาในป พ.ศ. 2556 ก็เกิดเหตุการณน้ำทวมอีก
ครั้งซึ่งเปนการเกิดประสบภัยน้ำทวมท่ีหนักท่ีสุดที่เคยเกิดขึ้น และมีกำนันคนตอมาคือ กำนันประโยชน สวัสดี จนถึง ณ ปจจุบัน ซึ่ง
กำนันประโยชนไดรับรางวัลแหนบทองและกำนันดีเดนในป พ.ศ. 2557 ปจจุบันชุมชนบานหลังวัดเริ่มมีกองทุนหมูบาน มีหนวยงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน(อ.ส.ม)ในชุมชน มีชมรมผูสูงอายุและมีสถานที่ทองเที่ยวมากขึ้นสอดคลองกับ (โกมาตร จึง
เสถียรทัพย, 2555) วิถีชุมชนในการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนซึ่งเปนประสบการณและเหตุการณที่ผานมา ทั้งการกอกำเนิดของ
ชุมชนความเปนอยูในอดีตพัฒนนาการท้ังทางเศษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม อุบัติภัย ลวนมีสวนในสรางอัตลักษณของทองถิ่น 

และบทบาทสำคัญในการกำหนดความสัมพันธทางสังคมของสิ่งที่มีอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต ทำใหเห็นความรวมมือในการพัฒนา
ชุมชน 

6.2 ทุนชุมชน  

ทุนบุคคลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการพัฒนาชุมชนและการรวมกลุม ไดแก องคกรชุมชนคือ กำนัน เลขา
ชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและมนุษย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และภาคประชาชน คือ ปราชญชาวบาน
(หมอพื้นบาน) ปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑถานหุงตม และปราชญภูมิปญญาทำผลิตภัณฑหมวกกุยเลย ทุนสัญลักษณ 

ประกอบดวย วัดปากน้ำโจโล ชุมชนน้ำตาลสด โรงเรียนวัดปากน้ำโจโล  ทุนทางเศรษฐกิจ พื้นที่ท่ีนำภูมิปญญาและผลิตภัณฑชุมชน
ไปจำหนายแลพื้นที่ท่ีเปน OTOP หมูบานน้ำตาลสด ขนมบานบุญมี โรงงานเสนหมี่พระอาทิตยบางคลา  วัลยฤดีซาลาเปาสมุนไพร 
วัดปากน้ำโจโล ผลิตภัณฑน้ำตาลสด ผลิตภัณฑมะมวงกวน ผลิตภัณฑหมวกกุยเลย ทุนทางวัฒนธรรม ภาษาที่พูดสวนใหญ คือ 

ภาษากลาง การนับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมเอกลักษณ คือ ทำบุญตักบาตรเทโว ประเพณีที่สำคัญ ไดแก ตักบาตรขาวสารแหง/
แหหลวงพอพุทธโสธรทางน้ำ สอดคลองกับการศึกษาพัฒนาทุนชุมชน ใชทุนชุมชนในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน  (สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร, 2561) ทุนชุมชน เชน ทุนมนุษย ทุนความรู ทุนทรัพยากร ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม ทุนเงินตรา ฯลฯ ซึ่งชุมชนนั้นๆ เปนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน และฝายตางๆ เพื่อที่จะบริหารจัดการทุน
ชุมชนที่มีอยูใหเปนประโยชนมีความเหมาะสมตอสภาพความเปนอยูและวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นๆ ดังนั้น การนำทุนชุมชนที่มี
อยูในชุมชนมาใชในการสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพจึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะสามารถผลักดันใหครัวเรือนสัมมาชีพมีการตอยอด
ในการสรางและพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังสงผลทางดานสังคมให เกิดความรัก ความ
สามัคคี เกิดความเอื้ออาทร เปนสังคมแหงความเกื้อกูล การพัฒนาชุมชนใหประสบผลสำเร็จนั้น ตองอาศัยปจจัยหลายอยาง แต
พื้นฐานในการพัฒนาจะตองเริ่มจากชุมชน คนในชุมชนเปนผูบริหารจัดการกันเอง เพราะคนในชุมชนนั้นๆ จะรูและเขาใจถึงปญหา 
ความตองการและทุนตางๆ ที่มีอยูในชุมชน หนวยงานภายนอกเปนเพียงผูชวยเสริมเทานั้น และรากฐานสำคัญที่จะนำชุมชนนั้นๆ 

ใหกาวไปสูความเปนชุมชนท่ีเขมแข็งไดนั้น จะตองเริ่มที่ประชาชนในชุมชนกอน จะตองเรียนรูวาแตละคนในชุมชนมีคุณคาที่ตางกัน
ไป และทุกคนลวนมีความสามารถ มีภูมิปญญาเปนของตนเอง 
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6.2 การสงเสริมองคความรูนวัตกรรมการออกกำลังกายของกลมุผูสูงอายุภูมิปญญาทองถ่ิน (ทางตาลคลายเสน)  

นวัตกรรมทางตาล ใชบำบัดรักษาลดอาการ แทรกซอน อาการชา ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน ผูปวยที่ปวยมา
นาน ทานยาเปนเวลานาน โรคจะเกิดการทำลายเสนประสาทในรายกาย เชน ปวด ชา ที่นอง อาการชาปลายเทา สูญเสีย ความรูสึก
ที่ มือแขน ขาเทา เทา  มีอาการตะคริว ซึ่งตองออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดสม่ำเสมอเพื่อฟนฟูรางกายและบรรเทาอาการ
ดังกลาว ปญหา คือ จะตองทำกานตาลยาวเปนพิเศษแลวก็ออกกำลังกายในทานอน ใชทานอนคนอวนนอนกด ผูปวย คลายเสน
เอ็น ผูปวยอาการ ปวดเขา ชวยยืด ขอหัวเขา ชวยยืดเสนเขา เพิ่มน้ำหลอเลี้ยงขอเขาบรรเทาอาการ ปวดเขาใชรักษาผูปวย ชวยยืด
เสนหลังจากอาการเบ้ืองตนของผูที่ปวดเสนหมอนรองกระดูก บำบัด รักษา และปองกัน อาการปวดได แกอาการไหลติด สะบักจม  

ความดันสายตาพลามัว ปวดกลามคอ ผูที่เปนความดันสายตาพลามัว สอดคลองกับ นิศารัตน ไชยวงศศักดา (2550) ศึกษาการ
สงเสริมการนำภูมิปญญาแหงนวัตกรรมดวยการนวดแผนโบราณรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของโฮมสเตยบานปางมะขามปอม 

ตำบลสันสลี อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  ผลการวิจัยพบวา จากการนำภูมิปญญาเปนนวัตกรรมนั้นชุมชนไดมีการนำ
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดมาจากภูมิปญญาพื้นบานมาชวยปองกัน และรักษาอาการเจ็บปวด ควบคูกับการนวดแผนโบราณ ดวยการ
การแชเทาดวยสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร และน้ำดื่มสมุนไพรสอดคลองกับเดือนเพ็ญพร ชัยภักดี (2559) พบวาการจัดการเรียนรู
ภูมิปญญานวดแบบพื้นบานโดยใชสมุนไพรในชุมชน ควรฝกปฏิบัติการนวดจนใชได มีเรียนรวมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใช
สมุนไพรรักษารวมกับการนวดแผนไทยท่ีใชลูกประคบ หรือใชสมุนไพรรักษารวมเพือ่บำบัดและการรักษาปองกันโรคไดเปนอยางดี 

7. กิตติกรรมประกาศ
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Factors associated with fatigue of Cha-om farmers 

Wang Taku Sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province 

Nantida Vodmongkol 1* and Nattharika Subprasert1 

1Department of Occupational Health and Safety , Faculty of Science and Technology  

Nakhon Pathom Rajabhat University 
*nantida_vmk@hotmail.com

Abstract  

This study was cross-sectional descriptive study. The objectives of this research were to study 

the personal generalization factors, work factor, health factor and to study the fatigue among cha-om farmers 

in Wang TaKu sub-district, Mueang District, Nakhon Pathom Province in 174 people collected information 

by using questionnaires and statistics using the Pearson correlation coefficient method. The results of the 

study showed majority of the sample were female, accounting for 65.9% average age 59.17 years. Have a 

normal body mass index of 40.5%. Most of them had an average of 28.06 years of work experience. Average 

working length is 4.43 hours per day. The part of the body that has a degree of aching pain that requires the 

most medication is the knee, followed by the shoulder, upper back and lower back 15.1%, 9.5%, 8.7% and 

8.7% respectively. The personal generalization factors such as age and daily routine correlated with fatigue 

area hips or thighs and knees, also found that the working factors such as work experience, age of cha-om, 

cha-om plantation area, frequency of cha-om cutting, working time, break, the length of time it takes to stop 

at each cutting, cha-om cutting, cha-om stay correlated with fatigue area neck, upper back, upper arms, lower 

arms, hips or thighs, knees, calves, and feet. Health factors that affect fatigue area shoulders, upper back, hips 

or thighs, calves, and feet such as congenital disease, smoking behavior and drinking was significantly 

associated with fatigue in the shoulders, upper back, hips or thighs, calves and feet was related to education 

significantly values (p=0.05) 

Keywords: relationship factor, fatigue, occupation farmers planted Cha-om 
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ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดแูลสขุภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

จินดารัตน แหวนพรม1 อรทัย แซเถา1 วิภาดา ศรีเจริญ2* ยุวดี ตรงตอกิจ2  กิ่งแกว สํารวยรื่น2 

เอกภพ จันทรสุคนธ2 และอภิรักษ แสนใจ2 

1นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม, พิษณุโลก 
2สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชพิบูลสงคราม, พิษณุโลก  

*ผูรับผิดชอบบทความ: newwiphada@gmail.com

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และขนาดกลุมตัวอยาง 97 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามความรู และทัศนคติของผูปวยเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุมผูปวยโรคเบาหวาน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา  (Descriptive 

Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด และสถิติอนุมาน ( Inferential Statistics) 

วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรคเบาหวาน ทัศนคติ และพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานโดยใช
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับสูง รอยละ 97.9 มีทัศนคติที่ดีตอ
โรคเบาหวานอยูในระดับสูงรอยละ 62.9 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน  ประกอบดวย 
ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย และดานการใชยารวมอยูในระดับสูง ไดแก รอยละ 56.7 ( = 35.08, S.D = 4.12) 
รอยละ 62.9 ( = 27.14, S.D = 5.45) และ รอยละ 60.8 ( = 37.25, S.D = 4.11) ตามลําดับ สําหรับความสัมพันธระหวาง
ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา
โพธิ์ พบวาความรู และทัศนคติมีสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน (r = 0.047, r = 0.009) อยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

คําสําคัญ: ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ผูปวยโรคเบาหวาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2810 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



KNOWLEDGE, ATTITUDES AND SELF-CARE BEHAVIORS OF DIABETIC PATIENTS 

RECEIVING SERVICES AT THA HEALTH PROMOTING HOSPITAL, MUANG DISTRICT, 

PHITSANULOK PROVINCE. 

Jindarat  Weanprom 1, Orathai Saethao 1, Wiphada Seijaroen 2*, Yuwadee Trongtokit2,  

Kingkaew Samruayruen2 , Eakpop Junsukon 2 and Aphilak Saengai2 
1 Public Health Student, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, 

Phitsanulok 
2 Public Health, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok  

*corresponding author: newwiphada@gmail.com

Abstract 

This study was descriptive research. Have a purpose to study relation of knowledge, attitudes and 

self-care behaviors of diabetic patients receiving services at Tha Pho Health Promoting Hospital, Muang District, 

Phitsanulok Province. The sample size were 97 diabetes patients. Data was collected by used diabetes 

knowledge and attitudes about diabetes and self-care behaviors of the diabetic patient group questionnaire. 

The data were analyzed by descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, 

maximum, minimum and Inferential Statistics analyzes the relationship between diabetes knowledge, attitudes, 

and self-care behaviors of diabetics using the Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

The result showed that the most of sample have high level of knowledge about diabetes 97.9%, and 

good attitude to diabetes disease 62.9% and self-care behaviors of diabetic patients include food consumption, 

exercise and drug use were at high level such as 56.7% ( = 35.08, S.D = 4.12) , 62.9% ( = 27.14, S.D = 5.45) 
and 60.8% ( = 37.25 , S.D = 4.11). The relationship between knowledge, attitudes and self-care behaviors of 

diabetic patients receiving services at Tha Pho Health Promoting Hospital are significant with ( r = 0.047, r = 

0.009) for self-care behaviors of diabetic patients  

Keywords: Knowledge, Attitudes, Self–care behaviors, Diabetes Patients    

บทนํา 
โรคเบาหวานเปนโรคในกลุม NCDs (โรคไมติดตอเรื้อรัง) มีแนวโนมการเพิ่มจํานวนของผูปวยโรคเบาหวานมากขึ้นทุกป 

อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลง บริบทแตละพื้นท่ี รายได คานิยม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจสงผล
ใหเปนปญหาสุขภาพของประชากร จากขอมูลของสมาพันธเบาหวานนานาชาติ (American Diabetes Association)  ไดรายงาน
ไววา มีผูปวยเบาหวานท่ัวโลกรวม 425 ลานราย แบงเปนกลุมผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป จํานวน 98 ลานราย และชวงอายุ 20-64 ป 
จํานวน 327 ลานราย ไดคาดการณวาในป พ.ศ.2588 จะมีผูปวยเบาหวานจํานวน 629 ลานรายทั่วโลก ในประเทศไทย มีผูปวย
โรคเบาหวาน 4.4 ลานราย  เปนอันดับที่ 4 ของภาคพ้ืนแปซิฟก รองลงมาจาก จีน อินเดีย และญี่ปุน (สมาคมโรคเบาหวานแหง
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ประเทศไทย,2560) สําหรับประชากรไทยวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวานถึง 4.8 ลานคน และมักเกิดภาวะแทรกซอนเมื่ออายุ
เพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคมาจากวิถีชีวิต โรคอวน  และอายุที่มากขึ้น ในจํานวนนี้มีผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยและดูแลรักษา
เพียงรอยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ลานคน บรรลุเปาหมายในการรักษาไดเพียง 0.9 คน ทําใหอัตราการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน
เมืองไทยมีมากถึง 200 รายตอวัน คาดการณวาความชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 5.3 ลานคนภายในป 2583 ซึ่งหากดูแล
รักษาไดไมดีอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน โรคไต และการถูกตัดเทาหรือขา (วรรณี นิธิยานันท, 2562) บุคคลที่มีความเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานและควรไดรับการตรวจคัดกรอง ไดแก ผูที่อายุมากกวา 35 ปขึ้นไป ผูที่อวน (มีคาดัชนีมวลกายหรือ BMI มากกวา 25) 
และมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน  มีโรคความดันโลหิตสูงระดับไขมันในเลือดผิดปกติ  มีประวัติเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ 
หรือมีประวัติคลอดทารกน้ําหนักเกิน 4 กิโลกรัม มีโรคหัวใจและหลอดเลือด และสตรีที่มีภาวะถุงน้ํารังไข (Polycystic Ovary 

Syndrome) (อุษณีย ดํารงพิพัฒนกุล, 2560)  
สถานการณโรคเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 2 ตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางของ

ประเทศไทยประกอบดวย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก, เพชรบูรณ อุตรดิตถ ตาก และ สุโขทัย มีประชากรรวมทั้งหมด 3,486,025 คน 
จํานวนประชากรไมเกิน 5 ลานคน สาเหตุการปวยของผูปวยใน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 จะเปนโรคท่ีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เชน โรคเบาหวาน (สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 2, 2557) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก 
พบผูปวยโรคเบาหวานตามจํานวนกลุมเปาหมายที่คัดกรอง อาศัยอยูจริงในจังหวัดพิษณุโลก อายุมากกวาหรือเทากับ 35 ป          
ในปงบประมาณ 2561 ทั้งหมด 172,352 เปนเพศชายจํานวน 53,461 เพศหญิง 118,891 คิดเปนรอยละ 76.48 ซึ่งในอําเภอเมือง
พิษณุโลก พบผูปวยโรคเบาหวานตามจํานวนกลุมเปาหมายท่ีคัดกรอง ทั้งหมด 1,711 คน เปนเพศชายจํานวน  716 เพศหญิง 995 

คิดเปนรอยละ 96.23 (ระบบคลังขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง จังหวัดพิษณุโลก, 2561) ในสวนตําบลทาโพธิ์มีอัตราผูปวยเบาหวานท่ี
ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก ตําบลทาโพธิ์ ปงบประมาณ 2562 
มากท่ีสุด เฉพาะในโรงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ จํานวน 128 คน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธ์ิ , 2562) 
ปญหาท่ีไดกลาวมาน้ีทําใหผูวิจัยเห็นถึงปจจัยที่ทําใหเกิดโรคเบาหวานที่ปจจุบันเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการ
รักษาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเปนอยางดี อีกทั้งยังจะตองควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหต่ําลง รวมท้ังคาดหวังบุคคล
สามารถแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบทบาทในการเปนผูปวยเบาหวานไดอยางเหมาะสม และสามารถควบคุมโรคใหอยูในระดับที่ 
นาพอใจ  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยใชทฤษฎีเกี่ยวกับความรูทัศนคติและพฤติกรรม 
(Knowledge Attitude Practice : KAP) มาเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาหากผูปวยไดรับความรูทางดานพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอ จะชวยใหผูปวยโรคเบาหวานมีความสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได 
และลดภาวะแทรกซอน หรือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
และสามารถผลท่ีไดมาเปนแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการใหความรูแกผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อที่จะกอใหเกิดเจตคติที่ดีและ
สงผลไปยังการปฏิบัติที่ถูกตอง มีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางตอเนื่องตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบล
ทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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สมมติฐานของการวิจัย 

ความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้เปนผูปวยโรคเบาหวานท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวานซ่ึงเขามารับ
บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 11 หมูบาน 128 คน 
     ขนาดกลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) เปนเกณฑในการ
กําหนดคาความคลาดเคลื่อน ซึ่งกําหนดเทากับ 0.05 ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จํานวน 97 คน  

   การสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic random sampling) โดยเริ่มสุมดวยหมายเลขรายช่ือ
ของผูปวยโรคเบาหวานซึ่งเขามารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ คํานวณหาชวงของการสุมเม่ือไดชวงของการ
สุมที่มีคาเทากับ 1 แลวหลังจากนั้นผูวิจัยไดกําหนดเลข Start up โดยวิธีการจับฉลาก โดยกําหนดหมายเลข เริ่มท่ีหมายเลขนอยสุด
คือ 1 ถึง 3 จับฉลากหมายเลขท่ีกําหนดมา 1 หมายเลข มาเปนเลข Start up แลวบวกกับชวงของการสุมที่คํานวณได  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีใชเปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพปจจุบัน รายได

ตอเดือน ระยะเวลาในการปวย ภาวะแทรกซอนอาการที่ผิดปกติ วิธีการรักษา 
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน มีขอคําถาม 20 ขอ  
สวนที่ 3 ทัศนคติเกีย่วกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน มีขอคําถาม 20 ขอ  
สวนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการบริโภค 

จํานวน 15 ขอ  ดานการการออกกําลังกาย จํานวน 15 ขอ และดานการใชยา จํานวน 15 ขอ 

3. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ความตรงของเนื้อหา โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน คา IOC ซึ่งมีคา 0.66-1

ความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง 3 ดาน คาความเชื่อมั่นเทากับ  0.94, 0.90, 0.88 และ 0.89 ตามลําดับ และแบบสอบถามความรูเรื่องโรคเบาหวาน 
นําไปวิเคราะหหาคาความเที่ยงโดยวิธีของคูเดอรริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) ไดคาความเที่ยง 0.80 
และคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.200 – 0.911 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล งานวิจัยนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยดําเนินการขออนุมัติ หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล
ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาโพธิ์ หลังจากนั้นชี้แจงวัตถุประสงคทําความเขาใจ อธิบายรายละเอียดการวิจัย 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และทําการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง  เก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจนครบ แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาต่ําสุด และคาสูงสุด 

5.2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเรื่องโรคเบาหวาน ทัศนคติ 
และพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ในผูปวยโรคเบาหวานโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 
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ผลการวิจัย 

จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรคเบาหวานที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวาผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิง พบในกลุมผูสูงอายุเฉลี่ย 50-59 ป อายุต่ําสุด 28 ป และอายุสูงสุด 89 ป 
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ประกอบอาชีพคาขาย จบการศึกษาประถมศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รายได
ต่ําสุด 0 บาทหรือไมมีรายได และรายไดสูงสุด 30,000 บาท ดานสุขภาพ สวนใหญมีญาติสายตรง เชน พอ แม พี่นอง เจ็บปวยดวย
โรคเบาหวาน ระยะเวลาท่ีเปนโรคเบาหวานมากท่ีสุด 26 ป และเปนโรคเบาหวานนอยท่ีสุด 2 ป ปจจุบันยังไมพบภาวะแทรกซอน 
3 เดือนที่ผานมายังไมไดรับการตรวจคาระดับน้ําตาลในเลือด สวนใหญรักประทานยาเม็ด ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมตัวอยางของตําบลทาโพธิ์อยูในระดับสูง จํานวน 95 คน คิดเปน
รอยละ 97.9 ทัศนคติของผูปวยเก่ียวกับโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานในกลุมตัวอยาง
ของตําบลทาโพธิ์อยูในระดับสูง จาํนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 62.9 ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละตามเกณฑคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
  (n=97) 

ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับปานกลาง    (21 - 31 คะแนน) 2 2.1 

ระดับสูง             (32 - 42 คะแนน) 95 97.9 

( = 38.19, Min = 22, Max = 40, S.D =2.58) 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละตามเกณฑคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

  (n=97) 

ทัศนคติของผูปวยเกี่ยวกับโรคเบาหวานของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับปานกลาง    (34 - 47 คะแนน) 36 37.1 

ระดับสูง             (48 - 61 คะแนน) 61 62.9 

( = 47.85, Min = 38, Max = 55, S.D = 4.49) 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการบริโภคอาหารภาพรวมอยูในระดับ สูง 
( = 35.08, S.D = 4.12) ดานการออกกําลังกายภาพรวมอยูในระดับสูง ( = 27.14, S.D = 5.45) ดานการใชยาระดับสูง      
( = 37.25, S.D = 4.11) ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยรวมรายดานของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน (n=97) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 
 S.D. แปลผล 

ดานการบริโภคอาหาร  35.08 4.12 สูง 
ดานการการออกกําลังกาย 27.14 5.45 สูง 
ดานการใชยา 37.25 4.11 สูง 
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ความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน เมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธปรากฏวาคาที่คํานวณไดเทากับ (r = 0.047, r = 0.009 ) พบวามีสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวาน นั่นคือ ความรูมากและทัศนคติมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ดังแสดงในตาราง
ที่ 4 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองของผูปวย 
  โรคเบาหวาน (n=97) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

r p-value ระดับความสัมพันธ 
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 0.202 0.047* มีความสัมพันธ 
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 0.265 0.009* มีความสัมพันธ 

* มีนัยสําคัญทางสถิต ิ< 0.05

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมมติฐานความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานผูวิจัย
อภิปรายตามสมติฐาน ดังนี้ 

ความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ผลการศึกษาในครั้งน้ี
พบวา ความรูมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูที่ปวยดวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 นั่นคือการที่ผูปวยโรคเบาหวานมีความรูความเขาใจและตระหนักในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองมากข้ึน 
ทําใหสามารถปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับสภาวะโรคท่ีเปนอยูและยังสงผลใหสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดและไมเกิด
ภาวะแทรกซอน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยูกับโรคเบาหวานไดอยางมีความสุข (มนรดา แข็งแรง และคณะ, 2560)  
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของลักษณา พงษภุมมา และศุภรา หิมานันโต (2560) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
ความรูและพฤติกรรมดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบวา ความรูและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ความรูรายไดและระดับการศึกษา 
มีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และสอดคลอง
กับการศึกษาของตวงพร กตัญ  ุตานนท และคณะ (2559) ไดศึกษาพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานท่ีมา
รับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแหงหนึ่งอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูปวยโรคเบาหวานท่ีเปนกลุม
ตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนอยูในระดับเหมาะสมมาก 
ในรายดานพบวา ดานการควบคุมอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการดูแลตนเองขณะเจ็บปวย ดานการใชยา และดานการ
ปองกันภาวะแทรกซอนอยูในระดับเหมาะสมมาก สวนดานอารมณและจิตใจอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง ความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(p-value < 0.05)  นอกจากนี้การมีความรูที่ดีอยางเดียวอาจไมไดสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ดังนั้นการ
พยากรณปจจัยเสี่ยงนั้น แพทย พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวของควรคํานึงถึงปจจัยดานการรับรูเปนสําคัญ ควรเนนย้ําใหผูเขารับ
บริการตระหนักถึงประโยชน และโทษของการปฏิบัติพฤติกรรม(อภิญญา บานกลาง และคณะ, 2559) ดังนั้น การใหความรูเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานชวยเพิ่มความรูของผูปวยและเปล่ียนทัศนคติที่มีตอโรคเบาหวานในทุกดานท้ังยังชวยใหผูปวยบาหวานสามารถปรับ
กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามความเหมาะสมได (Farzana Saleh et al., 2017) ความรูที่ดีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
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กับทัศนคติ ถาความรูไมเพียงพอจะสงผลตอทัศนคติในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งอาจจะตองมีโปรแกรมเพื่อชวย
สงเสริมสุขภาพในผูปวยโรคเบาหวาน (Halimatou Alaofè et al., 2021) 

ทัศนคติเก่ียวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานเน่ืองจากวา 
ทัศนคติเปนตัวชวยใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติที่ถูกตอง  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2543) จากกงานวิจัยพบวา ผูปวยเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานมีทัศนคติโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (  = 2.42, SD = 0.18) โดยมีทัศนคติของผูปวยเก่ียวกับโรคเบาหวานมากท่ีสุด 
คือ หากควบคุมน้ําตาลไดตามเปาหมาย จะชวยชะลอการเกิดภาวะเเทรกซอนเรื้อรัง เชน เบาหวานข้ึนตา ไตวายเรื้อรังได 
(  = 2.93, SD = 0.33) รองลงมา คือ หากปลอยใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูงมากเปนเวลานานจะทําใหเกิดภาวะเเทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน เชน ตาฝา มือเทาชา ไตวาย โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงตามมาและผูเปนโรคเบาหวานไมควรรับประทานขนมหวาน 
เชน บัวลอย ลอดชอง และกลวยบวชชี เปนตน หรือถาจะรับประทานตองนาน ๆ ครั้ง (  = 2.87, SD = 0.42) สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุฑามาส วันดาว และคณะ (2561) ศึกษา ประสบการณการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ไมไดโรงพยาบาลสะเดา อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบวา ประสบการณการจัดการตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุม
ไมไดมี 3 ดาน ไดแก 1) การจัดการตนเองดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการรับประทานยา พบวาชอบของ
หวาน ไมชอบออกกําลังกายและมักหลงลืมการรับประทานยา 2) การปรับตัวกับโรคดานบทบาทและดานอารมณ   และสอดคลอง
กับการศึกษาของปทมา สุพรรณกุล และคณะ (2560) ทีศ่ึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย พบวา ปจจัยที่มีอํานาจทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่
ปวยเปนโรคเบาหวานสูงที่สุดไดแกแรงสนับสนุนทางสังคม (Beta = 0.401) รองลงมาไดแก ทัศนคติตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
(Beta = 0.377) ระดับน้ําตาลในเลือด (Beta=- 0.214) เพศชาย (Beta= 0.039) และระยะเวลาปวยเปนโรคเบาหวาน 
(Beta= 0.031) ตามลําดับตัวแปรทํานายท้ัง 5 ตัวรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดรอยละ 
91.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะนั้นการเขาใจเก่ียวกับการเจ็บปวยจึงควรสงเสริมทัศนคติในการดูแลตนเองของ
ผูปวยและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว จนสามารถชวยเหลือสนับสนุนใหผูปวยดูแลตนเองไดในระยะยาว  (ยุฑามาส  
วันดาว และคณะ, 2561) นอกจากนั้น ตองมีการสนับสนุนสงเสริมองคความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานอยางตอเนื่อง และจริงจัง 
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรค และมีการสงเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ทั้งการรับประทาน
อาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป และการรับประทานยาอยางตอเนื่อง เปนตน (สมจิตร ชัยยะสมุทร และวลัยนารี พรมลา, 2560)  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวาน 
ดานการบริโภคอาหาร กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการ

บริโภคอาหาร อยูในระดับสูง รอยละ 54.6 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยูในระดับสูง 
ไดแก รับประทานอาหารจนอิ่มมากจนรูสึกอึดอัดอยูในระดับสูง เนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูสูงอายุ ทําใหระบบยอย
อาหารหรือเอนไซม ทํางานไดไมดีนัก จึงทําใหอาหารไมยอย รูสึกอึดอัดไมสบายตัว ที่คาเฉล่ียเทากับ 2.69 และพบวาผูปวยสวน
ใหญมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทแกงกะทิ และอาหารทอด รวมไปถึงอาหารท่ีมีแปงสูงและไขมันมาก เชน ขาว
เหนียวกะทิ อาหารทอด อยูในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแยงกับผลการรับรูดานสุขภาพของผูปวยเบาหวาน วาผูปวยเบาหวานควร
ควบคุมอาหารพวกแปงและไขมัน ดังนั้น จึงควรตองมีการสรางความตระหนักและช้ีใหเห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการไมควบคุม
อาหารในผูปวยเบาหวานใหมากขึ้น เพราะอาหารมีบทบาทสําคัญตอการรักษาและควบคุมโรคเบาหวานการรูจักเลือกรับประทาน
และกําหนดปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมกับความตองการของรางกายจะทําใหผูปวยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดดี
คารโบไฮเดรต และไขมันเปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรางกาย อาหารประเภทน้ีควรควบคุมในผูปวยเบาหวาน เนื่องจากการ
รับประทานท่ีมากเกินไปจะเพิ่มปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเปนโรคแทรกซอนท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน ดังนั้น
ผูปวยเบาหวานควรควบคุมอาหารไปพรอมกับการออกกําลังกายและการใชยาที่ถูกตองซ่ึงจะทําใหผูปวยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและลดการ
เกิดภาวะแทรกซอน ที่สอดคลองกับการศึกษาของวรรณรา ชื่นวัฒนา และณิชานาฏ สอนภักดี (2557) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการ
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ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวาผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยโรคเบาหวานโดยรวมอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 54.90 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานการควบคุมอาหารผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญมีพฤติกรรมการควบคุมอาหารอยูในระดับสูงคิดเปนรอยละ 50.98 การ
เลือกรับประทานอาหารอยางถูกตองและในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักอาหารผูปวยเบาหวานคืองดอาหารประเภทของหวาน
รับประทานผักไดไมจํากัดปริมาณจากัดอาหารพวกขาวแปงเนื้อสัตวและอาหารท่ีมีที่มีไขมันมากหากปฏิบัติตนในดานอาหารได
ถูกตองแลวจะสงผลใหมีสุขภาพดีขึ้นและระดับน้ําตาลในเลือดลดลง และสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงใจ พรหมพยัคฆ (2555) 
ที่ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตัวของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลอง จังหวัด
พิษณุโลก พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีการปฏิบัติตัวในระดับสูงรอยละ 50.0  

ดานการออกกําลังกาย กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการ
ออกกําลังกาย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 45.36 กลุมตัวอยางสวนใหญไมคอยออกกําลังกายตามเกณฑ ไดแก ออก
กําลังกายอยางนอย 1 วันตอสัปดาห, ออกกําลังกายตอเนื่องอยางนอยคร้ังละ 30 นาที, การออกกําลังกายโดยเริ่มจากการอบอุน
รางกาย เชน การยืดเหยียดตัวกลามเนื้อ และระดับต่ํา ไดแก ออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิค, การปนจักรยาน, การวายน้ํา-เดิน
ในน้ํา, การรํามวยจีน, การวิ่งเร็ว, การเดินหรือวิ่งชา ๆ จนทําใหการออกกําลังกายนั้นไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สามารถอธิบายได
วา รางกายมนุษยถูกสรางขึ้นมาใหมีการเคล่ือนไหว เพื่อความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการทํางานท่ีดี เอาไวการเคล่ือนไหวนอย
หรือออกกําลังกายไมเพียงแตจะทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของสุขภาพ และยังเปนสาเหตุของความผิดปกติของรางกายและโรคราย
หลายชนิดที่ปองกันได ที่สอดคลองกับการศึกษาของ ลักษณา พงษภุมม , ศุภรา หิมานันโต (2560) ที่ศึกษาความรูและพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางทราย อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวาในภาพรวมสวนใหญมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 88.4 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรกมล สิงหนอย พรชัย จูลเมตต และอวย
พร ตั้งธงชัย (2559) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายดวยยางยืดประยุกตสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง พบวา การ
ออกกําลังกายดวยยางยืดประยุกตสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเร้ือรังที่สรางข้ึนชวยในการลดลงความดันโลหิตตัวบน การลดลงของคา
อัตราการเตนของหัวใจขณะพกัการลดลงของคาดัชนีมวลกาย การพัฒนาสมรรถภาพ       ดานระบบการหายใจและหลอดเลือดที่มี
คาสูงขึ้น ดานความแข็งแรงของกลามเนื้อมีคาสูงข้ึน ดานความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอตอใหมีมากข้ึน และมีคาการ
สมรรถภาพดานการทรงตัวและความวองไวไดเร็วขึ้น แตไมมีผลตอการความดันโลหิตตัวลาง ดังนั้นโปรแกรมการออกกําลังกายดวย
ยางยืดสําหรับผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชออกกาํลังกายในผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังได  

ดานการใชยา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการใชยา โดยภาพรวม
อยูในระดับสูง รอยละ 61.86 โดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุมผูปวยโรคเบาหวานดานการใชยามากท่ีสุด คือ มี
การอานฉลากยาใหเขาใจกอนรับประทานยาทุกครั้ง ที่คาเฉล่ียเทากับ 2.90 รองลงมา คือ รับประทานยาเบาหวานตรงตามจํานวน
ที่แพทยสั่ง ที่คาเฉล่ียเทากับ 2.89 ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเม่ือมีปญหาดานสุขภาพ ก็จะปรับตัวในการดูแลตนเองใหเหมาะสม 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน ดานการควบคุมอาหาร จะชวยใหผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได ดาน
การออกกําลังกายสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยสงเสริมกระบวนการใชน้ําตาลเพ่ิมความไวในการใชอินซูลินของกลามเนื้อ 
ดานการใชยา การเลือกรับประทานยา และวิธีการรับประทานยาท่ีถูกตองเพื่อลดระดับนํ้าตาลในเลือดดานการดูแลสุขภาพอนามัย
ของรางกายตนเองจะชวยปองกันภาวะแทรกซอนจากเบาหวาน (Orem, 1995) สอดคลองกับการศึกษาของกฤษณา คําลอยฟา 
(2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวานในภาพรวมอยูในระดับมาก (M=4.00,SD=0.38) 
และสอดคลองกับวิจัยของกุสุมา กังหลี (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยทํานายพฤติกรรมการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวา ผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สวนใหญมีความเชื่อที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรม และพฤติกรรมการใชยาอยูในระดับเหมาะสมมาก รอยละ84.30, 92.90 ตามลําดับ ความเชื่อที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
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สามารถทํานายพฤติกรรมการใชยาของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดรอยละ 35.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (R2 =351, 

p-value < 0.05) 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการเลือกสื่อในการใหความรูที่เหมาะสมกับผูปวยเบาหวานในหลากหลายชองทางไมวาจะเปนเอกสาร คูมือ วิดีโอ

และสื่อออนไลน เปนตน  

2. พัฒนาการสงเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายในผูปวยเบาหวาน โดยการวางแผนงานสงเสริมสุขภาพผูปวย
โรคเบาหวานการใหคําปรึกษา ใหความรูผูที่ดูแล และสมาชิกครอบครัว 

3. ควรศึกษาการสงเสริมทัศนคติในการดูแลตนเองของผูปวยและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว  ในการดูแล
ผูปวยเบาหวานไดในระยะยาว 

4. ควรมีการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยเบาหวาน โดยมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง
เพื่อพัฒนาเปนโปรแกรมการดแลสุขภาพสําหรับผูปวยเบาหวาน เชน การออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร และการใชยา 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณประชาชนตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และเจาหนาที่ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล และอาสาสมัครประจําหมูบาน ที่อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
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ABSTRACT 

This description research aims to 1) investigate factors affecting online learning 

achievement 2) investigate the relationship between individual factors, lecturer factor, learner factor, and 

technology factors and online learning achievement in the school of Medicine,  Phayao University, Phayao 

province. Data collected by Google form online from 200 students, selected by stratified random 

sampling during August to September 2020, was analyzed by descriptive statistic, correlation, and 

multiple regression analysis. 

The result revealed that the factors associated with online learning achievement in the school of 

Medicine,  Phayao University, Phayao province were teaching through Google meeting (B=4.39, p<0.001), 

through program LMS (B=1.572, p = 0.006), the technology of lecturers (B=0.359, p = 0.008), lecturer 

factors (B=0.223, p<0.001) and technology of learners (B=0.276,p=0.040). The influence of factors on 

learning achievement was teaching through  Google meeting would elevate the learning achievement 

score as 4.39  (p<0.001) by controlling other variable effects. As well, learning through the LMS program 

elevated learning the achievement score to 1.572  (p=0.006). 

Keywords: achievement, learning, online studying 
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การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน 

นัทชา จงศิริฉัยกุล1*และ พรรณพิมล สุขวงษ2 
1แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน, นาน 

2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา 
*ผูรับผิดชอบบทความ: nutcha.jongsiri@gmail.com

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน เปน
การการวิจัยและพัฒนา 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยก
ผูปวย 2) สรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย 3) การนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใชและ 4) ประเมินผล
การใชรูปแบบการคัดแยกผูปวย วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยและรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา ผลการวิจัย พบวา  

1. ปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน มี 2 ดาน คือ ดานรูปแบบการคัดแยกผูปวย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน และ 2) ดานคุณลักษณะและสมรรถนะพยาบาลผูคัดแยกผูปวย 

2. ผลการสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ รูปแบบการคัดแยกผูปวยแบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) ดานการ
เตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกผูปวยฉุกเฉิน 2) เครื ่องมือในการคัดแยกผูปวยตามบริบท
โรงพยาบาลนาน 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัดแยกผูปวย การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย
และเครื่องมือประเมิน  พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  

3. ผลการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวา พยาบาลมีคะแนนความรูภายหลังการฝกอบรมเพ่ิมขึ้น มีประสบการณ
จริงในการคัดแยกผูปวย ผลการคัดแยกผูปวยมีขอผิดพลาดลดลง มีความรูสึกมั่นใจ เห็นคุณคาและตระหนักเรื่องการคัดแยกผูปวย
เพิ่มมากข้ึน และสมาชิกสหสาขาวิชาชีพท่ีรวมปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความรูความเขาใจเร่ืองกระบวนการและหลักการ
คัดแยกผูปวยเพ่ิมขึ้น มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพิ่มขึ้น  

4. ผลการประเมินการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวย ผูเขาอบรมสะทอนวา กิจกรรมรูปแบบการคัดแยกผูปวยทําให
ตนเองมีความรู ความเขาใจและความมั่นใจเรื่องการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น เครื่องมือและแบบประเมินที่พัฒนาข้ึนชวยในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมีความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากข้ึน ผูมีสวนเกี่ยวของ
เห็นวาหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเหมาะสมกับบริบทโรงพยาบาลนาน 

คาํสําคัญ:  พยาบาล,  รูปแบบการคัดแยกผูปวย,  แผนกอุบัตเิหตุฉกุเฉิน   
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The Development of the Triage Model by Emergency 

Nurses in Nan Hospital 
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1Department of Emergency, Nan Hospital, Nan 

2School of Nursing, The University of Phayao, Phayao 
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Abstract 

This research aims were develop the triage model by emergency nurses in Nan hospital. This study 

was conducted through research and development. The four steps were as follows: 1) studying of problem 

and the basic needs of the triage, 2) constructing model and verifying model quality, 3) Applying the model 

with nurses, and 4) Evaluating model. Quantitative data analyzed by means of mean and percentage and 

qualitative data analyzed using content analysis. The results were found that: 1. The triage basic needs have 2 

aspects: 1) the triage model and 2) characteristics and competency of triage nurses. The results led to design, 

create the model in step 2. 
2. Constructing model and verifying model quality. The model consisting of 3 elements. 1)

knowledge preparation and readiness of triage nurses, 2) The triage tools according to the context of Nan 

hospital, and 3) Competency and workload of triage nurses. The examination of model quality and tools 

found that the model and tool were appropriate at high level.                 

3. The results of the model application were found that; the nurses have increased knowledge,

attitudes and appreciation in caring for the elderly, have triage experienced, decreased in the triage error, 

Have a feeling of confidence, increased value and awareness of triage. The multidisciplinary members who 

participating in the emergency department have a better understanding of the process and principles of 

triage, and have a better relationship with each other.           

4.The evaluation of the model were found that the participants reflected that model activities made

themselves educated. Increased understanding and confidence. Triage tools and assessments help make 

better operational decisions. Reduce mistakes, happier and more self-worth. The stakeholders saw that the 

model was practical and appropriate to Nan context. 

Keywords:  Nurse, Triage model,  Emergency Department 
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1. บทนํา
การคดัแยกผูปวยฉุกเฉิน (Triage) เปนขั้นตอนสําคัญตามกระบวนการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจากเปน

การจัดลําดับความสําคัญของการดูแลชวยเหลือตามความเรงดวนเพ่ือชวยใหผูปวยที่มีภาวะคุกคามชีวิตหรือมีภาวะฉุกเฉินวิกฤต
ไดรับการดูแลรักษาเปนลําดับแรก ผูปวยฉุกเฉินที่มีอาการไมรุนแรงรับการดูแลอยางทั่วถึง เปนไปตามลําดับความเรงดวนและ
ปลอดภัย (Gurzick & Kesten, 2010) ประโยชนของการคัดแยกผูปวยเพ่ือใหผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บไดรับการดูแลตามลําดับ
ความสําคัญเพื่อกําหนดความรุนแรงและคาดการณทรัพยากรท่ีจําเปนตองใช เพ่ือคาดการณระยะเวลาท่ีผูปวยสามารถรอไดอยาง
ปลอดภัย ชวยในการใชประโยชนของพ้ืนที่และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ชวยในการดูแลเฝาระวังผูปวย รวมถึง  ชวยการ
สื่อสารเพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยและญาติ (พนอและปริวัฒน, 2557) นอกจากนี้ การคัดแยกผูปวยฉุกเฉินยังเปนการ
ปฏิบัติงานทางการแพทยตามที่กฎหมายกําหนดในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ซึ่งไดมีการ
กําหนดใหหนวยปฏิบัติการ สถานพยาบาลและผูปฏิบัติการจําเปนตองมีการคัดแยกระดับความฉุกเฉินผูปวยในหนวยงานเพื่อ
คุมครองความปลอดภัยใหแกผูปวยฉุกเฉิน (สถาบันการแพทยฉุกเฉิน, 2556)   
             พยาบาลคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน (Triage nurse) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการคัดแยกผูปวยซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (สํานักการพยาบาล, 2551) จึงตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจและมีทักษะการปฏิบัติการ
ดูแลผูปวยฉุกเฉิน ทั้งนี้ จําเปนตองผานการอบรม การทบทวนความรู ตรวจสอบความเขาใจในเรื่องการปฏิบัติการดูแลผูปวยฉุกเฉิน
อยางสมํ่าเสมอโดยเฉพาะการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินเพื่อใหผูปวยปลอดภัยและไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทันทวงที  
            โรงพยาบาลนานเปนโรงพยาบาลทั่วไปสามารถรองรับผูปวยจํานวน 500 เตียง เปนหนวยงานที่มีบทบาทในดานสุขภาพ
แมขาย (CUP) ตามนโยบายรัฐในโครงการสุขภาพถวนหนาที่ตองดูแลและรับผูปวยที่สงตอ (refer) มาจากโรงพยาบาลเครือขาย 15 
อําเภอในจังหวัดนาน (ศูนยขอมูลและสถิติ โรงพยาบาลนาน, 2563) แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนานจึงเปนจุดบริการที่
มีบทบาทหลักในการคัดแยกผูมารับบริการเพื่อใหไดรับการดูแลที่เหมาะสมทั้งผูรับบริการในเขตอําเภอเมืองนานและผูปวยที่สง
ตอมาจากโรงพยาบาลเครือขายดังกลาว  
             เม่ือพิจารณาสภาพการณทั่วไปในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน พบวา มีจํานวนผูปวยฉุกเฉินท่ีเขารับบริการ 
เฉลี่ยจํานวน 51,320 คน/ป (141คน/วัน) และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป (ศูนยขอมูลและสถิติโรงพยาบาลนาน , 
2562) ลักษณะการปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินมีการหมุนเวียนอัตรากําลังพยาบาลเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานสม่ําเสมอ ทั้งนี้ 
หนวยงานกําหนดใหพยาบาลวิชาชีพเปนผูคัดแยกผูปวยฉุกเฉินโดยในเวรเชาสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณมากกวา 
10 ป และในเวรบาย ดึกและวันหยุดนักขัตฤกษจะเปนพยาบาลระดับปฏิบัติการท่ีมีประสบการณนอยกวา 5 ป (แฟมมอบหมาย
งานแผนกฉุกเฉิน, 2562) โดยใชเครื่องมือดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน (ESI) เพื่อคัดแยกผูปวย เครื่องมือนี้แบงระดับความรุนแรง
ฉุกเฉินผูปวยออกเปน 5 ระดับ ตามความเรงดวน คือ ระดับที่ 1 ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต ระดับที่ 2 ผูปวยฉุกเฉินเสี่ยง ระดับที่ 3 ผูปวย
ฉุกเฉินเรงดวน ระดับท่ี 4 ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรงและระดับที่ 5 ผูปวยทั่วไป (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2556; Gilboy, 

2011) อยางไรก็ตามสภาพปญหาการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินที่ผานมาพบขอผิดพลาดในการคัดแยกผูปวยและเกิดอุบัติการณมากใน
เวรบายและเวรดึก (ขอมูลรายงานแผนกฉุกเฉิน, 2562)  ดังนี้ ผูปวยมีอาการทรุดลงระหวางรอการรักษา ผูปวยเกิดภาวะฉุกเฉิน
ระหวางการสงตอไปยังแผนกอ่ืน ไดแก หายใจเหนื่อยหอบมากข้ึน มีอาการชัก ซึมลงและความดันโลหิตลดลง เมื่อทบทวนถึงสาเหตุ
และปจจัยที่เกี่ยวของพบวา พยาบาลจุดคัดแยกประเมินอาการเพ่ือการคัดแยกผูปวยไมครอบคลุม สงผลใหผูปวยไมไดรับการดูแล
ตามมาตรฐานการพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน คุณภาพการบริการลดลง ญาติผูปวยเกิดความกังวลและไมพึงพอใจนําไปสูการรองเรียนใน
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การใหบริการ (ขอมูลรายงานสถิติประจําวันแผนกฉุกเฉิน, 2562) และเม่ือพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใชในการประเมินพบวายังไม
ครอบคลุม ชัดเจน ผูปฏิบัติงานไมสามารถใชในการชวยตัดสินใจการคัดแยกไดเทาที่ควร 

ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและรับผิดชอบงานคุณภาพการพยาบาลของแผนกเห็น
ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยท่ีถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน 
รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือที่ชวยในการคัดแยกผูปวยเพ่ือใหพยาบาลผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ครอบคลุมและ
ผูปวยไดรับการดูแลชวยเหลือตามความจําเปนเรงดวนและเปนไปตามมาตรฐานการพยาบาลผูปวยฉุกเฉินตอไป 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยเพื่อพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน 

2. เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวย
3. เพื่อศึกษาการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน ไปใช
4. เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลนาน

3. วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีระยะเวลาการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 -
เดือนกุมภาพันธ 2564  มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี 

 3.1 ประชากร/กลุมตัวอยางประชากร/กลุมตัวอยาง แบงตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้               
     ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินประชากร คือขอมูลเวชระเบียนผูปวยที่เขารับการรักษาโรงพยาบาลนาน ระหวางเดือนมกราคม- มิถุนายน 2563   ถจําน
วน 35,000 ราย กลุมตัวอยางคือ ขอมูลเวชระเบียนผูปวยที่เขารับการรักษาในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจํานวน 15,000 ราย และ 
การสนทนากลุม ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จํานวน 29 คน กลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพกลุม
ห ัวหน าท ีมและสมาช ิกท ีมแผนกอุบ ัต ิเหต ุและฉ ุกเฉ ินม ีประสบการณ ทํางานมากกว า  5 ป ขึ ้น ไป  จํานวน  16 คน  
              ขั้นตอนท่ี 2 ประชากร คือ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  

     ขั้นตอนท่ี 3 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จํานวน 29 คน 

     ขั้นตอนท่ี 4  ประชากร คือ บุคลากรโรงพยาบาลนาน กลุมตัวอยาง คือ  ผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอการใช
รูปแบบการ    คัดแยกผูปวย จํานวน 12 คน 

 3.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการคัดแยกผูปวย
และเครื่องมือ    คัดแยกในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนานที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัด
แยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยก โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563 - เดือนกุมภาพันธ 2564 โครงการน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
เลขที่ 077/2563  ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

     ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการคัดแยกผู ปวยโดยพยาบาลในแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉินโดย1) การวิเคราะหขอมูลเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินยอนหลัง 6 เดือน (มกราคม ถึง มิถุนายน 2563) 
จํานวนขอมูลผูปวยรวมท้ังสิ้น 15,000 ราย ยกเวน ผูปวยที่มาดวยระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉิน ผูปวยรายเกาที่มารับ
การรักษาตามนัด ผูปวยที่ไดรับการรักษาแผนกผูปวยนอกและผูที่มารับบริการทําหัตถการตอเนื่อง  ทั้งนี้วิเคราะหรวมกับการใช
ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสาํหรับการคัดแยกผูปวยของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเพ่ือประเมินผลการคัดแยก
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ผูปวยในเบ้ืองตน และ 2) การสนทนากลุมกับพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน คัดเลือกดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเปนกลุมหัวหนาทีมและสมาชิกทีมที่มีประสบการณทํางานมากกวา 5 ป  ขึ้นไป จํานวน 16 คน 
แบงเปน 2 กลุมสมาชิกกลุมๆละ 8 คน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสนทนากลุมดวยตนเอง มีผูชวย 2 คน (ผูชวยบันทึกการสนทนา 1 
คน และผูชวยอํานวยความสะดวกทั่วไป 1 คน) ประเด็นคําถามซึ่งผูวิจัยไดทบทวนและกําหนดกรอบประเด็นจากพระราชบัญญัติ
การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และ มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉินของสํานักการพยาบาล (2551) 
ประเด็นหลักที่ใชในการสนทนากลุม จํานวน 2 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการคัดแยกผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ 2) คุณลักษณะ
และสมรรถนะพยาบาลผูคัดแยกผูปวย

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยก ผูวิจัยนํา
ขอมูลที่วิเคราะหจากผลการคัดแยกผูปวยและผลการวิเคราะหเนื้อหาการสนทนากลุมมาพิจารณาสรางรูปแบบการคัดแยกผูปวย
และเครื่องมือคัดแยกโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน แลวนํารางรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือ
คัดแยก ไปใหผูเช่ียวชาญ ไดแก แพทย เวชศาสตรฉุกเฉิน จํานวน 3 คน อายุรแพทย 1 คน และพยาบาลชํานาญการพิเศษ 1 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยกที่สรางขึ้น  

ขั้นตอนท่ี 3 การนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยและเคร่ืองมือคัดแยกไปใชกับพยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน จํานวน 29 คน  

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวยแบงเปน 1) การประเมินความคิดเห็นของ
พยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีตอรูปแบบการคัดแยกผูปวยและ 2) การสนทนากลุมในประเด็นความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของที่มีตอการใชรูปแบบการคัดแยกผูปวยสมาชิกรวมสนทนากลุมประกอบดวยแพทย พยาบาลประจําการตึกผูปวยนอก
และพยาบาลตึกผู ป วยใน  เจ าพนักงานเวชกิจฉ ุกเฉ ิน เจ าหนาที ่ประจําศูนย ร ับแจงเหตุและสั ่งการ จํานวน 12 คน 
         3.4 การวิเคราะหขอมูล การวิจัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหขอมูล เปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลการคัดแยก
ผูปวยจากเวชระเบียนงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใชสถิติเชิงพรรณนา จํานวนและรอยละ ความรูและการปฏิบัติของพยาบาล
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม และ 2) ขอคนพบจากการสนทนากลุม รวมท้ัง ความคิดเห็นของพยาบาลและผูมี
สวนเกี่ยวของที่มีตอรูปแบบการคัดแยกผูปวยใชวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  
4. ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย  ขอคนพบจากการวิจัยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
พบวา  สภาพปญหาผลการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีขอผิดพลาดในการประเมินระดับความรุนแรง 
(triage level)  ไดแก ประเมินระดับความรุนแรงเกินเกณฑการคัดแยกผูปวย (over triage) คิดเปนรอยละ 13.22 และประเมิน
ระดับความรุนแรงตํ่ากวาการคัดแยกผูปวย (under triage) คิดเปนรอยละ 18.2 การใชทรัพยากรบุคคลและทางการแพทยเกิน
ความจริง ไดแก การจัดผูปวยเขาผิดจุดรักษา การใชเตียงและอุปกรณรองรับผูปวยหนักและการใช เครื่องมือแพทยและการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเกินความจําเปน รวมถึง สงผลกระทบตอผูปวยวิกฤติฉุกเฉินอื่นไมไดรับการชวยเหลือทันทวงที ตามลําดับ
ความเรงดวน และจากการวิเคราะหสาเหตุการคัดแยกที่ผิดพลาด พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก ประสบการณการทํางาน 
ความรูและทักษะของพยาบาลผูคัดแยกและความเรงรีบในการคัดแยกผูปวย 

สวนขอคนพบสนทนากลุมพบสาระสําคัญ ไดแก 1) มีประสบการณไมเพียงพอ 2) ความรูและทักษะไมเพียงพอ และ  
3) ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมความตองการในการคัดแยกผูปวยจากการกับบริบทจริง ผลการวิจัยในขั้นตอนนี้นําสูการสราง
รูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือประเมินในตอนที่ 2 
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ตอนที่ 2 ผลสรางรูปแบบและการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือประเมิน 
พบวา 

2.1 ผลการสรางรูปแบบการคัดแยกผูปวยในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบวา รูปแบบการคัดแยกผูปวยในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน แบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) ดานการเตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยก
ผูปวยฉุกเฉิน 2) เครื่องมือในการคัดแยกผูปวยตามบริบทโรงพยาบาลนาน และ 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัด
แยกผูปวย

     2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยและเครื่องมือคัดแยก พบวา ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยอยูในระดับมาก ( = 4.44, S.D.=0.51) ความเหมาะสมของเครื่องมือการคัดแยก 
ไดแก แบบประเมิน NEWS score และเครื่องมือเกณฑการคัดแยกผูปวยเด็กอยูในระดับมาก ( = 4.52, S.D.=0.51)

            ตอนที่ 3 ผลการศึกษาการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวา 1) พยาบาลทุกคนมีความรูภายหลังการ
ฝกอบรมเพิ่มขึ้น รอยละ 100 คะแนนความรูเฉลี่ย 23.24 จากคะแนนเต็ม 25 โดยใชแบบทดสอบความรูของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉิน 2) พยาบาลมีประสบการณจริงและสามารถนําใชเครื่องมือการคัดแยกผูปวยไดถูกตองรอยละ 100 ผลการคัดแยกผูปวยมี
ขอผิดพลาดลดลง พบวา การประเมินระดับความรุนแรง over triage คิดเปนรอยละ 6.42 และ การประเมินระดับความรุนแรง 
under triage คิดเปนรอยละ 8.32 นอกจากนี้ ในระหวางการนําใชรูปแบบพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพยาบาล ดังนี้ 1) 
พยาบาลมีความรู สึกมั ่นใจ เห็นคุณคาและตระหนักเรื ่อง การคัดแยกผูปวยเพิ่มมากขึ้น 2) สมาชิกสหสาขาวิชาชีพที ่รวม
ปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความรูความเขาใจเรื่องกระบวนการและหลักการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น มีสัมพันธภาพที่ดีตอ
กันเพิ่มข้ึน 

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลรูปแบบการคัดแยกผูปวย พบวา 1) พยาบาลวิชาชีพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินมีความ
คิดเห็นตอรูปแบบการคัดแยกผูปวย โดยเห็นวากิจกรรมในรูปแบบทําใหตนเองมีความรู ความเขาใจและความมั่นใจเรื่องการคัด
แยกผูปวยเพิ่มขึ้น เครื่องมือและแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นชวยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมี
ความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากขึ้น 2) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเห็นวารูปแบบการคัดแยกผูปวยสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริงและเหมาะสมกับบริบทแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนานสงผลกระทบในทางบวกท้ังตอผูปวย ตัวพยาบาล 
การปฏิบัติงานของพยาบาลและผูรวมปฏิบัตงิานในแผนกอยางดียิง่  พบประเด็นท่ีนาสนใจ คือ การปฏิบัติงานดวยความรูและเขาใจ
ทํ า ให ก า รคั ด แยกผู ป ว ย ถูกต อ ง  ส ง ผ ล ให ผู ป ว ย ได รั กษาทันท ว งที ก อ ให เ กิ ด คุณภาพของกา รบริ ก า ร ดี ยิ่ ง ขึ้ น 
5. อภิปรายผลการวิจัย จากการศึกษาผลการวิจัยและพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลนาน ผูวิจัยนําประเด็นท่ีคนพบมาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
พบวาการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีขอผิดพลาดในการประเมินระดับความรุนแรง ไดแก ประเมินระดับ
ความรุนแรงเกินเกณฑการคัดแยกผูปวย (over triage) คิดเปนรอยละ 13.22 และประเมินระดับความรุนแรงตํ่ากวาการคัดแยก
ผูปวย (under triage) คิดเปนรอยละ 18.2  และจากการวิเคราะหสาเหตุการคัดแยกที่ผิดพลาด พบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก 
ประสบการณการทํางาน ความรูและทักษะของพยาบาลผูคัดแยกและความเรงรีบในการคัดแยกผูปวย  ส วนขอคนพบจากการ
สนทนากลุมพบสาระสําคัญ ไดแก 1) ประสบการณไมเพียงพอ 2) ความรูและทักษะไมเพียงพอ และ 3) ขาดเครื่องมือที่เหมาะสม
กับบริบทจริง  ผลการศึกษาสอดคลองกับการวิจัยของ พรทิพย วชิรดิลก (2559) ศึกษาเร่ือง การคัดแยกผูปวยของแผนกอุบัติเหตุ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2834 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



ฉุกเฉินในประเทศไทย พบวา บุคลากรที่ทําการคัดแยกมีความรูและประสบการณแตกตางกันสงผลตอคุณภาพการคัดแยก โดยอาจ
ต่ําหรือสูงกวาเกณฑ พบขอผิดพลาดในการคัดแยกทําใหมีอุบัติการณรองเรียนของผูรับ บริการท่ีแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินบอยครั้ง 
และผลการศึกษายังสอดคลองกับ นงคเยาว อินทรวิเชียร (2562) ศึกษาคุณภาพการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพนพิสัย ผล
การศึกษา พบวา ทักษะในการคัดแยกในพยาบาลที่อายุงานมากกวา 5 ป จะมีประสบการณมากกวาพยาบาลท่ีอายุงานนอยกวา 5 

ปทําใหเกิดการคัดแยกตางกัน และการไมไดรับการอบรมความรูทําใหการใหบริการเกิดความสับสน พยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกไม
ถูกตอง ไมมั่นใจในการคัดแยกผูปวย  ดังนั้น รูปแบบการคัดแยกผูปวยที่พัฒนาข้ึนจึงมาจากความตองการและประสบการณจริง
ของพยาบาล รวมถึง ขอมูลที่สะทอนวา ยังขาดเครื่องมือที่ เหมาะสมกับบริบทจริงนําไปสูการพัฒนาเคร่ืองมือและแบบประเมินที่
ชวยพยาบาลในการตัดสินใจในการคัดแยกผูปวยเกิดประโยชนโดยตรงตอผูรับบริการ จึงอาจกลาวไดวา การท่ีผูวิจัยศึกษาสภาพ
ปญหาและความคิดเห็นของพยาบาลท่ีทําหนาท่ีคัดแยกผูปวยทําใหรปูแบบการคัดแยกผูปวยโดยพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินท่ี
พัฒนาข้ึนมีความสอดคลองกับความตองการของพยาบาลอยางแทจริง 

5.2 ผลการสรางรูปแบบและการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการคัดแยกผูปวยพบวารูปแบบการคัดแยก
ผูปวยมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากรูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานกระบวนการพัฒนาอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน โดยทั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพปญหาการคัดแยกผูปวยและความตองการของพยาบาลท่ีนําไปสูการพัฒนารูปแบบการ
คัดแยกผูปวยโดยใหความสําคัญกับขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีนําขอมูลความตองการ
ของพยาบาลมาออกแบบสรางและกําหนดเปนรูปแบบการคัดแยกผูปวยซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบ
ของ Taba (1962) ที่ใชกระบวนการพัฒนารูปแบบโดยใชการวินิจฉัยความตองการจําเปนในการจัดประสบการณและกิจกรรมและ
สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท (2532) ที่กลาววา การพัฒนาน้ันจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ตางๆเพื่อทราบความตองการของสังคมและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของจะทําใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ
ชวยใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดดีขึ้น นอกจากนี้ การกําหนดรูปแบบการคัดแยกผูปวย เนื้อหากิจกรรมและ
องคประกอบของรูปแบบการคัดแยกผูปวยสอดคลองกับ ธํารง บัวศรี (2542) ที่ไดใหแนวคิดเกี่ยวเกณฑในการเลือกเน้ือหากิจกรรม 
วา ควรมีประโยชนตอผูเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต กลาวคือ สามารถนําไปใชไดทันทีและเปนประโยชนตอผูเรียนและสังคมใน
ระยะยาว ในมุมมองของผูวิจัยเห็นวากระบวนการพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูปวยขั้นตอนท่ี 1 มีความสําคัญมากเพราะทําใหได
รูปแบบการคัดแยกผูปวยและกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของพยาบาลรูปแบบการคัดแยกผูปวย
ที่ไดจึงมีคุณคาสําหรับพยาบาลวิชาชีพผูที่มีบทบาทสําคัญและทําหนาที่ในการคัดแยกผูปวยเพราะทําใหพยาบาลไดเขารวมการ
อบรมในการเตรียมความรูและความพรอมของตนเองสอดคลองกับความตองการและบริบทหนวยงาน รวมถึงสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการดูแลผูรับบริการไดจริงและสามารถนําไปใชไดทันที 

5.3 ผลการศึกษาการนํารูปแบบการคัดแยกผูปวยไปใช พบวาพยาบาลมีความรู ความเขาใจ และไดรับ
ประสบการณจริงในการคัดแยกผูปวยภายหลังการฝกอบรมเพิ่มขึ้น รวมถึง การติดตามประเมินผลโดยผูวิจัยพบวา การคัดแยก
ผูปวยมีขอผิดพลาดลดลง ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากการออกแบบกิจกรรมของรูปแบบการคัดแยกผูปวย ทั้ง 3 สวน ไดแก 1) ดานการ
เตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยกผูปวยฉุกเฉิน ดวยกิจกรรมการจัดฝกอบรมเร่ืองการคัดแยกผูปวย 
ทั้งนี้ กําหนดใหพยาบาลวิชาชีพในแผนกทุกคนเขารับการอบรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคัดแยกและการประเมินอาการผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉิน การปฏิบัติการพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงการวางแผนจําหนายและการสงตอ การทดสอบความรูและ
ประเมินการฝกปฏิบัติจริงภายหลังการอบรม ดวยการประเมินผลการคัดแยกผูปวยในเหตุการณจริง เพื่อใหพยาบาลเกิดทักษะและ
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 2) เครื่องมือในการคัดแยกผูปวยตามบริบทโรงพยาบาลนาน  ประกอบดวย แบบประเมิน NEWS 

score รวมถึง เครื่องมือเกณฑการคัดแยกผูปวยเด็ก ถูกพัฒนาข้ึนโดยสอดคลองตามความตองการของพยาบาลผูทําหนาที่คัดแยก
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ผูปวย จึงชวยใหมีความเขาใจและมั่นใจในการปฏิบัติไดถูกตองมากข้ึน และ 3) สมรรถนะและภาระงานของพยาบาลผูคัดแยกผูปวย 
การกําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองสมรรถนะและภาระงานของพยาบาลซึ่งตองรับผิดชอบในการสรางความรูความเขาใจเร่ือง 
กระบวนการและหลักการคัดแยกผูปวยใหกับสหสาขาวิชาชีพที่รวมปฏิบัติงานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทําใหพยาบาลตองทบทวน
ความรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอเพื่อถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานรวม การรวมเรียนรูการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  การเปด
โอกาสใหมีการเสนอความคิดเห็นและการสะทอนการปฏิบัติระหวางกันของสมาชิกทีมการพยาบาล ทําใหพยาบาลมีความรูความ
เขาใจในการคัดแยกผูปวยเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   
             5.4 ผลการประเมินผลรูปแบบการคัดแยกผูปวย พบวา 1) ผูเขาอบรมมีความคิดเห็นตอรูปแบบการคัดแยกผูปวย 

โดยเห็นวากิจกรรมในรูปแบบทําใหตนเองมีความรู ความเขาใจเรื่องการคัดแยกผูปวยเพ่ิมข้ึน เครื่องมือและแบบประเมินที่
พัฒนาข้ึนชวยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น ลดการผิดพลาด รูสึกมีความสุขและเห็นคุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากขึ้น  
2) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความเห็นวารูปแบบการคัดแยกผูปวยสามารถนําไปปฏิบัตไิดจรงิและเหมาะสมกับบรบิทแผนกอุบัตเิหตฉุุกเฉนิ
โรงพยาบาลนาน ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจากการจัดเน้ือหารูปแบบการเตรียมความรูและความพรอมของพยาบาลดวยการฝกอบรมเปน
เรื่องทีส่ําคัญ มีประโยชนสามารถนําไปใชไดในชีวิตจรงิ การไดทดสอบความรูและประเมินผลจากการฝกปฏิบัติจริง  การมีเครื่องมือ
ที่มีความเฉพาะเหมาะสมกับบริบทจริงทําใหผูปฏิบัติมีแนวทางการตัดสินใจ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติและสามารถถายทอด
ประสบการณของตนเองและจากการสนทนากลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของไดสะทอนวารูปแบบการคัดแยกผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงและเหมาะสมกับบริบทแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนานสงผลกระทบทางบวกท้ังตอผูปวย ตอพยาบาล การปฏิบัติงาน
ของพยาบาลและผูรวมปฏิบัติงานในแผนกอยางดียิ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะประสบการณของพยาบาลท่ีไดรับสามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริง ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติสามารถถายทอดใหผูอื่นไดอยางถูกตอง ทําใหพยาบาลรูสึกมีความสุขและเห็น
คุณคาในการปฏิบัติของตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา สุคนธจิต อุปนันชัย และ อารียวรรณ อวมตานี (2560) ศึกษา
ผลของการใชรูปแบบการคัดกรองผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินตอระยะเวลารอคอยของผูปวยและการปฏิบัติบทบาทอิสระ
ของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบวา การใชรูปแบบการคัดกรองผูปวยทําใหพยาบาลมีความมั่นใจในการใหขอมูล
ตอผูปวยและญาติสงผลทําใหผูปวยและญาติคลายความวิตกกังวลตอการรอคอยในการรักษา พยาบาลไดปฏิบัติบทบาทอิสระชวย
ใหตระหนักและรูสึกภูมิใจในการทํางานมากขึ้น  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาพยาบาลไดนําใชความรูและประสบการณที่ไดรับจาก
รูปแบบการคัดแยกผูปวยใหเกิดความมั่นใจ ความภูมิใจในการถายทอดใหผูอื่นเกิดความสุขในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น   

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

      6.1.1 ควรกําหนดสมรรถนะเรื่องการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินเปนสมรรถนะที่จําเปนของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินกําหนดนโยบายในการปรับปรุงงานบริการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

       6.1.2 ควรนําแนวปฏิบัติการคัดแยกผูปวยและการพยาบาลผูปวยฉุกเฉินวิกฤตไปใชในการดูแลชวยเหลือและการ
พยาบาลตั้งแตจุดเกิดเหตุ จุดแรกรับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอกและตรวจโรคทั่วไป รวมถึงการสงตอและเช่ือมโยง
เครือขายหองฉุกเฉินภายในจังหวัด เพื่อใหผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
One ER One Province 

6.2 ขอเสนอแนะการปฏิบัติการพยาบาล 
6.2.1 บุคลากรทางการพยาบาลควรมีความรู ทักษะ และประสบการณดานการดูแลผูปวยฉุกเฉินวิกฤต 
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6.2.2 ควรมีการทบทวนอุบัติการณขอผิดพลาดในการคัดแยกผูปวยอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการพัฒนางานตอเนื่อง 
6.2.3 ควรสนับสนุนสงเสริมแนวทางการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินใหแกพยาบาล       

ทุกแผนก รวมถึง กลุมสหสาขาวิชาชีพอืน่ที่ทํางานรวมกันเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีที่มีผูมารับบริการจํานวนมาก 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมนักศึกษา ในกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนมกราคม ถึง เมษายน 2563 โดยใชแบบสอบถามที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.66-1 และความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
เทากับ 0.74, 0.76 และ 0.79 แบบทดสอบความรูหาความเชื่อมันโดย KR20 ไดคาความตรงเทากับ 0.41 วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร   

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 275 คน (70.20%) อายุ 20 ป 108 คน (27.60%) อายุ
เฉลี่ย 20.19 ป (S.D. = 1.24) มีความรูอยูในระดับปานกลาง 191 คน (48.70%) ทัศนคติทางเพศอยูในระดับปานกลาง 
236 คน (60.20%) มีคานิยมทางเพศอยูในระดับปานกลาง 259 คน (66.00%) พักอาศัยอยูคนเดียว 195 คน (49.80%) 

พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย 309 คน (78.80%) มีสถานภาพโสด 178 คน (45.50%) ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล  
290 คน (74.00%) ปจจัยเสริมทางบวกอยูในระดับ ปานกลาง 275 คน (70.20%) มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป  98 

คน (52.13%) อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก 17.43 ป(S.D. = 2.04) การมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชถุงยางอนามัย 
132 คน (70.21%) ในรอบสามเดือนท่ีผานมามีเพศสัมพันธ 137 คน (72.87%) ปจจัยดานเพศ อายุ ช้ันป รายได คานิยม
ทางเพศ ลักษณะการอยูอาศัย สถานท่ีอยูอาศัย สถานภาพ การด่ืมแอลกอฮอล ความถ่ีในการด่ืมแอลกอฮอล  การเท่ียว
สถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถี่ในการเท่ียวสถานบันเทิง มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุม
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คําสําคัญ: พฤติกรรม, เพศสัมพันธ, นักศึกษา 
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Factors associated with sexual behaviors among students at a University           

in northern of Thailand. 
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Abstract 

This descriptive cross-sectional research aims to study sexual behaviors and factors associated 

with sexual behaviors among students. 3 9 2  participants were collected by using questionnaires during 

January to April 2020, data were analyzed by descriptive statistic (frequency percentage standard 
deviation) and chi-square test. 

The result reverted that most of them were female (70.2%), 20 years old (27.60%)(  =20.19, SD 

= 1.24), moderate knowledge (48.7%), moderate attitude (60.2%), moderate sex values (66.00), live alone 

(49.80), live outside university (78.8), drink alcohol (74.00), had sex for first time at 1 5 - 1 8  years old 

(52.13%), (  =17.43, SD = 2.04), condoms were used in first time (70.21%) had sex in 3rd months ago 

(72.87 percent),  and gender, age, education, gender values, place of residence, alcohol drinking, visiting 

entertainment places were relevant with sexual behaviors among student significantly (p < 0.05) 

Keyword: behaviors, sexual behaviors, students 

1. บทนํา
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ คือกลุมโรคตางๆ ที่ติดตอจากคนหนึ่งสูอีกคนหน่ึงโดยการรวมเพศ การสัมผัส หรือ

ถายทอดสูลูกขณะอยูในครรภ (ส .ส.ส., 2561) ขอมูลจากองคการอนามัยโลกพบวา ปจจุบันทั่วโลกมีอัตราการติดเช้ือ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวา 1 ลานคนในแตละวันและเปนภยัคุกคามทางสุขภาพท่ีเรื้อรังแพรกระจายไปท่ัวโลก และ
มีผลกระทบตอสุขภาพท้ังผูใหญและเด็ก (WHO, 2562)  

ในประเทศไทยสถานการณโรคติดตอทางเพศสัมพันธในภาพรวมของประเทศต้ังแตปพ.ศ. 2556 - 2558 จาก
ขอมูลรายงานการเฝาระวังโรค รง.506 สํานักระบาดวิทยา พบอัตราปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 5 โรค (ไดแก โรค
หนองใน โรคหนองในเทียม โรคซิฟลิส โรคแผลริมออน โรคกามโรคของตอมและทอน้ําเหลือง) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ตามลําดับ 51.35, 57.37 และ 72.42 ตอประชากรแสนคน ถือเปนตัวสะทอนที่แสดงใหเห็นถึงการมีเพศสัมพันธอยางไม
ปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพแรงงานและศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย (กุลภัสสรณ ศิริมนัสสกุล, 2560) และมีแนวโนมพบผูปวยอายุนอยลงเรื่อยๆ โดยในป 2561 พบ
รายงานผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากที่สุดในชวงอายุ 15-24 ป (36.9%) ซึ่งอยูในกลุมวัยรุน วัยเรียนและวัยเจริญ
พันธุ และขอมูลจากการเฝาระวังพฤติกรรมที่สัมพันธกับการตดิเช้ือเอชไอวีของกลุมนักเรียนนักศึกษาป 2560 พบวาวัยรุนมี
แนวโนมการมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น โดยอายุเฉลี่ย 13-15 ปและไมใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกรอยละ 30 
(Thai PBS News, 2562) 

กลุมนักศึกษาถือวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธเนื่องจากอยูในกลุมที่พบรายงานผูปวย
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมากที่สุด (Thai PBS News, 2562) เพราะวัยนี้จะเร่ิมเติบโตเปนหนุมสาวอยางเต็มตัว ใหความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | นครปฐม | ประเทศไทย | วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564

2840 The 13th NPRU National Academic Conference

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 8 - 9 July 2021



สนใจตอเพศตรงขาม มีความรูสึกทางเพศมากเปนพิเศษ มีการแสดงออกทางอารมณที่รุนแรง และมีปจจัยอื่นที่สนับสนุนให
มีเพศสัมพันธจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารมีการเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลา เปน
ยุคของการสื่อสารที่ไรพรมแดน วัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเขามาในสังคมไทยอยางรวดเร็วและมีอิทธิพลตอการดําเนิน
ชีวิตที่มีการเลียนแบบโดยขาดการไตรตรองคัดสรรสิ่งที่เหมาะสม (วรรณรา ช่ืนวัฒนา, 2558) ทําใหวัยรุนมีคานิยมและ
ความเช่ือทางเพศที่ไมเหมาะสม มีวิถีทางเพศท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สังคมไทยยอมรับ รวมท้ังขาดขอมูลและ
ความรูทางดานเพศศึกษาท่ีถูกตอง (อุดมพร ยิ่งไพบูลยสุขและ เปรมวดี คฤหเดช , 2554) นอกจากนี้สถาบันครอบครัวใน
กลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน(แพร นาน เชียงใหม เชียงราย ลําพูน แมฮองสอน พะเยา ลําปาง)นั้นมีความออนแอลง 
โดยสถิติของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบการหยาสูงถึงรอยละ 42.37 ของทะเบียนสมรสทั้งหมด (กรม
สุขภาพจิต, 2559) รวมท้ังปจจุบันพอแมสวนใหญ ใหอิสระที่ไมจํากัดขอบเขตแกลูก คานิยมทางเพศในปจจุบันจึงมีความ
แตกตางจากในอดีต การนัดพบปะสังสรรคกลางคืนก็เปนสิ่งท่ีวัยรุนในปจจุบันนิยมปฏิบัติกัน ทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศไดงาย (อริศราคุณตะโนด, มปป) และจากตัวเลขพฤติกรรมการด่ืมสุราของสํานักงานสถิติฯ พบ ในปพ.ศ. 2560 วัยรุน
กลุมอายุ  20-24 ป มีสถิติการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากเปนอันดับ 2 (รอยละ 33.5) รองจากกลุมอายุอายุ 25-44 ป 
และจากการสํารวจกลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบวา มี 4 จังหวัดที่มีอัตราผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสม่ําเสมอ เกิน
กวารอยละ 40 ไดแก จังหวัดเชียงราย (รอยละ 45.3) จังหวัดลําพูน (รอยละ 44.1) จังหวัดพะเยา (รอยละ 44.0) จังหวัด
นาน (รอยละ 42.4) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561) 

จากสถานการณขางตน คณะผูวิจัย จึงสนใจทําการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคเหนือ โดยคาดหวังวาผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนในการเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในแกไขปญหาพฤติกรรมทางเพศและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
ตลอดจนใชเปนแนวทางประกอบการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือสอดคลองกับยุทธศาสตรปองกัน และควบคุม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่มุงยุติการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เปนอันตรายที่
สําคัญ (กรมควบคุมโรค, 2560) ตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย/AIMS

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในภาคเหนือ

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้วิจัยเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Description Research) โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการ
วิจัย ดังตอไปนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขนาดของกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในภาคเหนือจํานวน 392 คน คํานวณขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling ) โดยแบงช้ันภูมิออกเปน 3 กลุมสาขาวิชาคือ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จํานวน 3,570 คน คิดเปนรอยละ 19.52 ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 76 คน กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 5,130 
คนคิดเปนรอยละ 28.03 ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 110 คน และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 9,598 
คน คิดเปนรอยละ 52.45 ไดจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 206 คน หลังจากน้ันเก็บรวบรวมขอมูลในแตละกลุมโดยใชการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เปนแบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย 7 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผูใหขอมูล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย ตอนที่ 2 
แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตอนที่ 3 ทัศนคติของนักศึกษาเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ ตอนที่ 4 
คานิยมทางเพศ ตอนท่ี 5 ปจจัยเอื้อท่ีมีผลตอการมีเพศสัมพันธ ตอนท่ี 6 ปจจัยเสริมที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธ และตอนท่ี 
7 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ โดยตรวจสอบตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานไดคา IOC อยูระหวาง 0.66-1 และ
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ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ตอนท่ี 3,4 และ 7 เทากับ 0.74, 0.76 และ 0.79 ตามลําดับ ในสวนแบบทดสอบความรู (ตอนที่ 
2) หาความเช่ือมนัโดยใชวิธี Kuder - Richardson's method (KR20) ไดคาความตรงเทากับ 0.41

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยโปรมแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน

ภาคเหนือ โดยใช สถิติไควสแคร (Pearson Chi – Square test) ในกรณีที่มีคาคาดหวังนอยกวา 5 เกินรอยละ 20 จะใช
การทดสอบ Fisher's exact test ในการวิเคราะหความสัมพันธของพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการมีเพศสัมพันธ  
4. ผลการวิจัย
ตารางที ่1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

เพศ     ชาย 
          หญิง 

64 (34.00) 
124 (66.00) 

50 (24.50) 
154 (75.50) 

4.31 1 0.038* 

อายุ       อายุ 18 ป 
อายุ 19 ป 
อายุ 20 ป 
อายุ 21 ป 
อายุ 22 ป 
อายุ 23 ป 

9 (4.81) 
33 (17.60) 
49 (26.10) 
48 (25.50) 
48 (25.50) 
1 (0.50) 

30 (14.70) 
48 (23.50) 
59 (28.90) 
49 (24.00) 
17(8.30) 
1 (0.50) 

29.202 5 <0.001** 

ช้ันป ป 1 
ป 2 
ป 3 
ป 4 
ป 5 

39 (20.70) 
29 (15.40) 
58 (30.90) 
58 (30.90) 
4 (2.10) 

71 (34.80) 
52 (25.50) 
57 (27.90) 
24 (11.80) 
0 (0.00) 

33.349 4 <0.001** 

รายได   นอยกวา 6,000 บาท 
           6,001-12,000 บาท 
           มากวา  12,000 บาท 

49 (26.10) 
135 (71.80) 

4 (2.10) 

97 (47.50) 
105 (51.50) 

2 (1.00) 

19.723 2 <0.001^** 

โรคประจําตัว   ไมมี 
       ภูมิแพ 
       ไทรอยด 
       ไมเกรน  
       อืน่ๆ 

175 (93.10) 
6 (3.20) 
1 (0.50) 
3 (1.60) 
3 (1.60) 

190 (93.10) 
9 (4.40) 
2 (1.00) 
0 (0.00) 
3 (1.50) 

7.576 2 0.445^ 

เกรดเฉลี่ย ต่ํากวา 2.00 9 (4.80) 8 (3.90) 1.033 4 0.905 
2.01-2.50 40 (21.30) 31 (15.20) 
2.51-3.00 42 (22.30) 38 (18.60) 
3.01-3.50 28 (14.90) 31 (15.20) 
3.50-4.00 
ไมมีคําตอบ 

8 (4.21) 
63 (32.49) 

17 (8.42) 
67 (33.28) 

จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยดาน เพศ อายุ ช้ันป รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของ
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p =0.038, <0.001, <0.001 และ<0.001 ตามลําดับ) 
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ตารางที ่2 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

1.ระดับความรู      ระดับสูง
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา 

81 (43.10) 
86 (45.70) 
21 (11.20) 

66 (32.40) 
105 (51.50) 
33 (16.20) 

5.443 2 0.066 

2.ระดับทัศนคติ ระดับสูง
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา 

32 (17.00) 
113 (60.10) 
43 (22.90) 

49 (24.00) 
123 (60.30) 
32 (15.70) 

4.960 2 0.084 

3.ระดับคานิยม    ระดับสูง
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา 

17 (9.00) 
123 (65.40) 
48 (25.50) 

37 (18.10) 
136 (66.70) 
31 (15.20) 

11.084 2 0.004* 

จากตารางท่ี 2 พบวา สวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง (48.70%) มีระดับทัศนคติทางเพศเก่ียวกับการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง (60.20%) มีระดับคานิยมทางเพศเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ อยูใน
ระดับปานกลาง (66.00%) เมื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยดานคานิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธ  ของกลุมนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =0.004) 
ตารางที ่3 ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

1.1.ลักษณะการอยูอาศัย    อยูคนเดียว      
          อยูกบัเพื่อน 

  กับครอบครัว   
          กับแฟน/คูรัก 

100 (53.20) 
34 (18.10) 
2 (1.10) 

52 (27.70) 

94 (46.10) 
89 (43.60) 
4 (2.00) 
17 (8.30) 

43.152 4 <0.001** 

1.2.สถานท่ีอยูอาศัย          หอใน          
หอพัก  
บานพัก 

12 (6.40) 
171 (91.00) 

5 (2.70) 

65 (31.90) 
138 (67.60) 

1 (0.50) 

42.422 3 <0.001** 

2. สถานภาพ        โสด
มีแฟนแลว 
มีคนคุยแตไมใชแฟน 

46 (24.50) 
114 (60.60) 
28 (14.90) 

132 (64.70) 
55 (27.00) 
17 (8.30) 

64.291 2 <0.001** 

3. คูรักครั้งแรก   ต่ํากวา 15 ป
15-18 ป 

 18 ปขึ้นไป 
ไมเคยมีแฟน 
ไมมีคําตอบ 

30 (15.96) 
109 (57.98) 
17 (9.04) 
0 (0.00) 

32 (17.02) 

22 (10.78) 
69 (33.82) 
7 (3.43) 

55 (26.96) 
51 (25.10) 

1.205 2 0.547 

4.ความถี่ในการด่ืม  ครั้งเดียว 
แอลกอฮอล                นานๆครั้ง 

             บอยครั้ง 
             เปนประจํา 

  ไมเคยดื่ม 

31 (16.50) 
68 (36.20) 
41 (21.80) 
15 (8.00) 
33 (17.60) 

52 (25.50) 
59 (28.90) 
19 (9.30) 
6 (2.90) 

68 (33.30) 

29.399 4 <0.001** 
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ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน(รอยละ) 
ไมม ี

จํานวน(รอยละ) 
 

df P-value 

5.การเท่ียวสถานบันเทิง        เคยเที่ยว
        ไมเคยเท่ียว 

149 (79.30) 
39 (20.70) 

107 (52.50) 
97 (47.50) 

31.025 1 <0.001** 

   5.1.รูปแบบสถานบันเทิง    ผับ 
             รานน่ังชิว 
             คาราโอเกะ 

   อื่นๆ 

91 (66.40) 
123 (58.00) 
16 (47.10) 
7 (77.80) 

46 (33.60) 
89 (42.00) 
18 (52.90) 
2 (22.20) 

28.768 
18.720 
0.012 
3.282 

1 
1 
1 
1 

<0.001** 
<0.001** 

0.912 
0.070 

5.2.ความถี่ในการเท่ียวสถานบันเทิง 
        ทุกวัน 
        1-2 ครั้งตอสัปดาห 
        3-4 ครั้งตอสัปดาห 
        4-6 ครั้งตอสัปดาห 
        3-4 ครั้งตอเดือน 
        < 3 ครั้งตอเดือน 
        ไมเคยเท่ียว 

0 (0.00) 
34 (18.10) 
27 (14.40) 
10 (5.30) 
21 (11.20) 
53 (28.20) 
43 (22.80) 

3 (1.50) 
12 (5.90) 
15 (7.40) 
2 (1.00) 
9 (4.40) 

63 (30.90) 
100 (49.00) 

56.455 11 <0.001** 

จากตารางที่ 3 พบวา สวนใหญ พักอยูคนเดียว (49.80%), พักหอพักนอกมหาวิทยาลัย (78.80%) สถานภาพโสด 
(45.50%), มีคูรักครั้งแรกอายุ 15-18 ป (45.50%), ดื่มแอลกอฮอล (74.00%), ความถ่ีในการด่ืม นานๆคร้ัง (43.80%), 
เคยเที่ยวสถานบันเทิง (65.30%), รูปแบบสถานบันเทิง คือ รานนั่งชิว (82.03%) ความถี่ในการเท่ียวสถานบันเทิงนอยกวา 
3 ครั้งตอเดือน (45.31%) เมื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวา ปจจัยดานลักษณะการอยูอาศัย สถานท่ีอยูอาศัย 
สถานภาพ การด่ืมแอลกอฮอล ความถี่ในการด่ืมในรอบ 3 เดือนที่ผานมา การเท่ียวสถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง 
ความถี ่ในการเท่ียวสถานบันเทิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

ตารางที ่4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

ปจจัย 

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ 
มี 

จํานวน 
(รอยละ) 

ไมม ี
จํานวน 
(รอยละ) 

 
df P-value 

ความสัมพันธกับบุคคลใกลชิด 
ระดับสูง  
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ํา  

19 (10.10) 
132 (70.20) 
37 (19.70) 

41 (20.10) 
143 (70.10) 
20 (9.80) 

12.945 2 0.002* 

จากตารางท่ี 4 พบวา สวนใหญมีความสัมพันธกับบุคลใกลชิดทางบวกอยูในระดับปานกลาง (70.20%) และ
พบวา ความสัมพันธกับบุคลใกลชิดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 5 แสดงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง (n=392) 

รายการ จํานวน รอยละ 
1. การมีเพศสัมพันธ เคยมีเพศสัมพันธ 

ไมเคยมีเพศสัมพันธ 
188 
204 

48.00 
52.00 

2. การมีเพศสัมพันธครั้งแรก ต่ํากวา 15 ป 
 (n=188) 15-18 ป 

18 ปขึน้ไป 
ไมมีคําตอบ 

อายุเฉลี่ย  17.43 ป (SD=2.04, Min=13 ป,Max=22 ป) 

16 
98 
60 
14 

8.51 
52.13 
31.91 
4.45 

3.การมีเพศสัมพันธครั้งแรกมีการใชถุงยางอนามัยหรือไม           ใช 
(n=188)       ไมใช 

      ไมมีคําตอบ 

132 
26 
30 

70.21 
13.83 
15.96 

4,ในรอบสามเดือนท่ีผานมาทานมเีพศสัมพันธหรือไม         มีเพศสมัพันธ 
(n=188)  ไมมเีพศสัมพันธ 

ไมมีคําตอบ 

137 
18 
33 

72.87 
9.57 
17.56 

5.ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ ทุกวัน 
(n=188)  1-2 ครั้งตอสัปดาห 

3-4 ครั้งตอสัปดาห 
4-6 ครั้งตอสัปดาห 
3-4 ครั้งตอเดือน 
นอยกวา 3 ครั้งตอเดือน 

13 
41 
32 
4 
30 
68 

6.91 
22.01 
17.02 
2.13 
15.96 
35.97 

6.การใชถุงยางอนามัย ใชทุกครั้ง 
(n=188)  ใชบางคร้ัง 

ไมเคยใช 

84 
89 
15 

44.68 
47.34 
7.98 

7.ลักษณะของคูนอน เพศชาย 
(n=188)  เพศหญิง 

ทั้งผูชายและผูหญิง 

120 
60 
8 

63.83 
31.91 
4.26 

8.ลักษณะความสมัพันธของคูนอน คูรัก/แฟน    
 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  กิ๊ก/ชู       

เพื่อนนักศึกษา    
เพื่อนละแวกบาน  
ญาติพี่นอง 
บคุคลขายบริการทางเพศ 

172 
38 
28 
1 
0 
7 

91.49 
20.21 
14.89 
0.53 
0.00 
3.72 

9.รูปแบบการมเีพศสมัพันธ    มีกับคูรักคนเดยีวเทานั้น
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) มีกับคูรักหลายคน(ตางเวลากัน)

เซ็กหมู 
มเีพศสมัพันธแบบคูนอนคืนเดียว 

152 
32 
8 
50 

80.85 
17.02 
4.26 
26.60 

10.สถานท่ีที่มีเพศสัมพันธ หอพักในมหาวิทยาลัย   
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  หอพักนอกมหาวิทยาลัย  

บานพัก  
ในพื้นที่สาธารณะ  
เอาดอร (เชน ปาไม,น้ําตก) 

6 
       145 

61 
11 
15 

3.19 
77.13 
32.45 
5.85 
7.98 
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รายการ จํานวน รอยละ 
11.การมีเพศสมัพันธแบบคูนอนคนืเดียว (OneNightStand)  เคย 

ไมเคย 
59 
129 

31.38 
68.62 

    11.1.ลักษณะการมีเพศสัมพันธ  เจอกันตามสถานท่ีสาธารณะ 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  นัดผานแอพพลิเคช่ันหาคู 

นัดผานสื่อสังคมออนไลน 
หลังกลับจากสถานบันเทิง 

20 
        20 

11 
46 

10.64 
10.64 
5.85 
24.47 

    11.2.สาเหตุของการมีเพศสมัพนัธแบบคูนอนคืนเดียว (ตอบได > 1 ขอ) 
คูรักชักชวน 
เพื่อนแนะนํา 
อยากลองหาประสบการณ 
มึนเมาจากการดืม่แอลกอฮอล 
มึนเมาจากการใชสารเสพติด 

10 
10 
29 
44 
3 

5.32 
5.32 
15.43 
23.40 
1.59 

จากตารางที่ 24 พบวาสวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธ (52.00%) มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป (52.13%) มี
การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก (70.21%) มีเพศสัมพันธในรอบสามเดือนที่ผานมา (72.87%) มีความถ่ีใน
การมีเพศสัมพันธ นอยกวา 3 ครั้งตอเดือน (32.45%) มีการใชถุงยางอนามัยเปนบางคร้ัง (47.34%) ลักษณะของคูนอนเปน
เพศชาย (63.83%) ลักษณะความสัมพันธของคูนอนคือ คูรัก/แฟน (91.49%) รูปแบบการมีเพศสัมพันธ คือ มีกับคูรักคน
เดียวเทานั้น (80.85%) สถานท่ีที่มีเพศสัมพันธ คือ หอพักนอกมหาวิทยาลัย (77.13%) สวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธแบบคู
นอนคืนเดียว (One Night Stand) (68.62%) มีเพศสัมพันธ หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง (23.94%) และสาเหตุของการ
มีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืนเดียว คือ มึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล (23.40%) 
5. สรุปผลการวิจัย

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ช้ันป รายได คานิยม ลักษณะ
การอยูอาศัย สถานท่ีอยูอาศัย สถานภาพ การด่ืมแอลกอฮอล ความถ่ีในการด่ืมในรอบ 3 เดือนที่ผานมา การเท่ียวสถาน
บันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถ่ีในการเท่ียวสถานบันเทิง ความสัมพันธกับบุคคลใกลชิด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ สวนใหญไมเคย
มีเพศสัมพันธ มีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุ 15-18 ป การมีเพศสัมพันธครั้งแรกสวนใหญมีการใชถุงยางอนามัย ในรอบสาม
เดือนที่ผานมาสวนใหญมีเพศสัมพันธ ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ คือ นอยกวา 3 ครั้งตอเดือน มีการใชถุงยางอนามัย
บางคร้ัง ลักษณะของคูนอนเปนเพศชาย ลักษณะความสัมพันธของคูนอน คือ คูรัก/แฟน รูปแบบการมีเพศสัมพันธ คือ มี
กับคูรักคนเดียวเทานั้น สถานท่ีที่มีเพศสัมพันธ คือ หอพักนอกมหาวิทยาลัย สวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืน
เดียว(One Night Stand) สาเหตุของการมีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืนเดียวของผูที่เคยคือ มึนเมาจากการด่ืมแอลกอฮอล 
และสวนใหญมีเพศสัมพันธ หลังกลับจากเที่ยวสถานบันเทิง 
6. อภิปรายผล/Discussion

เม่ือพิจารณาปจจัยนําจะเห็นไดวาระดับความรู ทัศนคติ และคานิยม เรื่องการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
ของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิริยา ศรีสงคราม (2557) ที่พบวากลุมตัวอยางมี
ระดับความรูเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธในกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางถึงสูง และสอดคลองกับการศึกษาของเถลิงชาติ 
แสนคํา (2561) ที่พบวากลุมตัวอยางท่ีเท่ียวสถานบันเทิงมีคานิยมทางเพศอยูในระดับปานกลาง และการวิจัยครั้งนี้พบวา
คานิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักศกึษา โดยเฉพาะคานิยมดานลบไดแกการมีเพศสัมพันธแบบคู
นอนคืนเดียว (One Night Stand) สอดคลองกับผลการศึกษาของเถลิงชาติ แสนคํา (2561) ทีพ่บวาคานิยมดานลบท่ีทําให
กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธมากขึ้น เชน การมีเพศสัมพันธแบบคูนอนคืนเดียว (One Night Stand) ถือวาเปนการเก็บ
ประสบการณในหมูวัยรุน การทดลองอยูกินรวมกันกับคนรัก ไมจําเปนตองบอกคนในครอบครัวใหทราบเปนตน ดังนั้น
หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเรงหาแนวทางแกไข เพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยอีกตอไป  
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สําหรับปจจัยดานลักษณะการอยูอาศัย นั้นกลุมตัวอยางที่มีเพศสัมพันธสวนใหญจะพักอยูคนเดียว พักอยูกับแฟน
หรือคูรัก และอาศัยในหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย อาจจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหงายตอการมีเพศสัมพันธ เนื่องจากมีความ
สะดวกในสถานที่ และไมมีบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนมารบกวน ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกสะดวกตอการมีเพศสัมพันธ ทั้ง
การมีเพศสัมพันธแบบช่ัวคราวหรือการอยูดวยกันฉันทสามีภรรยา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ประไพศรี แสงชลินทร 
และคณะ (2554) ทีพ่บวาการไมอยูรวมกับครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในระดับความสัมพันธเปน 3.40 เทา ผู
ที่พักหอพัก/เชาเคยมีเพศสัมพันธมากกวาผูที่พักอยูกับบิดามารดาและ  

ดานสถานภาพ เปนอีกปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางท่ีมีเพศสัมพันธ
มากที่สุดคือกลุมที่มีแฟนแลว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรณัชกาญจณ ประกอบธัญญะศิริ (2556) ทีพ่บวาเด็กวัยเรียนมี
พฤติกรรมมีแฟน/คูรักและมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังไดขอมูลของการมีคูรักครั้งแรกสวนใหญ
อยูในชวงอายุ 15-18 ป และรองลงมาอยูในชวงต่ํากวา 15 ป ซึ่งอาจสงผลตอการตั้งครรภกอนวัยอันควรได (เฉลิมพล ไว
ทยางกูร, 2560)  

ดานการดื่มแอลกอฮอล ทั้งความถี่ในการด่ืมแอลกอฮอล และการเท่ียวสถานบันเทิง รูปแบบสถานบันเทิง ความถ่ี
ในการเท่ียวสถานบันเทิง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ สอดคลองกับงานวิจัยของเถลิงชาติ แสนคํา 
(2561) ที่พบวาการด่ืมสุราของวัยรุนท่ีมาเที่ยวสถานบันเทิงสวนใหญดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลโดยคิดวาเปนการเพิ่ม
ความสนุก การเขาสังคมกับเพื่อนและดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอลทําใหเคลิบเคลิ้ม เกิดอารมณ ไมรูตัว  และเปนตัวกระตุน 
นําพาไปสูการมีเพศสัมพันธได และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (2554) ไดอธิบายวาวัยรุนที่ดื่ม
แอลกอฮอลมีโอกาสมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากข้ึน โดยการมีพฤติกรรมข้ึนอยูกับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดและการ
ตอบสนองตอฤทธิ์ของแอลกอฮอลของแตละคน ทําใหพฤติกรรมการยับยั้งลดลง มีความกลา มีความกาวราวมากขึ้น ลด
ความอาย ขาดการควบคุมตัวเอง จนถึงทําใหมึนเมาไมรูตัว ขาดสติ มีผลตอการตัดสินใจ และมีการประเมินสถานการณ
เสี่ยงผิดพลาดจนเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมา ซึ่งสามารถอธิบายเหตุการณที่ทําใหมีเพศสัมพันธกับคนท่ีพึ่งรูจักได  

สวนปจจัยเสริมพบวา อิทธิพลของเพื่อนและครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของกลุม
ตัวอยาง สอดคลองกับการศึกษาของวนิดา ภูพันหงษ ,กฤษณา วุฒิสินธ, ธวัชวงศชัย ไตรทิพย (2559) ทีพ่บวา ปจจัยเสริม
ที่มีระดับมากที่สุด ไดแก สถานภาพสมรสของบิดามารดา และสัมพันธภาพในครอบครัว และสอดคลองกับการศึกษาของ 
Jesús Fernández-Villaverde, Nezih Guner, Jeremy Greenwood (2012) ที่พบวา อิทธิพลของกลุมเพื่อนถาหากอยู
ในกลุมเพื่อนที่โดยเฉลี่ยมีเพศสัมพันธมาแลว 2.5% จะเพิ่มโอกาสการมีเพศสัมพันธขึ้น 6.8% 
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บทคัดยอ 

ความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตว โดยเฉพาะสัตวประจําถิ่นมีความสําคญัอยางยิง่ตอระบบนิเวศในทองถิ่นโดยเปน
ปจจัยเกื้อหนุนในการดํารงชีวิตตามวิถีทองถิ่น ทั้งในดานการนํามาเปนอาหาร การแปรรูปเปนสินคา การใชประโยชนจากสัตวที่อยู
ริมน้ําหรือบริเวณพ้ืนที่ท่ีพบสัตวที่อาศัยอยูใกลลําปะทาว ปจจุบันสัตวประจําถิ่นเร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลาและการรุกรานของชนิด
พันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 
สงผลใหความหลากหลายของสัตวที่เร่ิมหายากและสูญหายไป งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสํารวจความหลากหลายของพันธุ
สัตว และการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
กลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายวิทยา อาจฤทธิ์ และนักวิจัยไทบาน จํานวน 5 
คน ประชาชนและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน การดําเนินการวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มี
ขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาความหลากหลายของพันธุสัตวในพื้นที่ลําน้ําประทาว โดยใชแบบสํารวจ ภาพถาย รวมกับ
การสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ (Key informant) 2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว
ประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และการสังเกต
แบบมีสวนรวม(Participatory Observation) ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis) 

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 1) ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลําน้ําปะทาว จังหวัด
ชัยภูมิ พบพันธุสัตว 42 ชนิด 34 วงศ จําแนกโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ ดังนี้ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง จํานวน 25 
ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด  นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด 
นอกจากน้ันยังคนพบสัตวตางถิ่นท่ีรุกราน (invasive alien species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาที่เปน
ผูลาซึ่งเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้งยังมีการเพิ่มจํานวนของสัตวสองชนิดน้ีจะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยาง
ตอเนื่อง 2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยการรวมกันสรางวังปลา
อนุบาลสัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นท่ีเขตอภัยทาน ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอดเพ่ิม
มากขึ้น ขอเสนอแนะจากการวิจัยในพื้นที่ขางเคียงควรมีการรวบรวมขอมูลความหลากหลายของสัตวประจําถิ่น นอกจากน้ันควรมี
มาตรการชุมชนในการควบคุมการนําสัตวตางถิ่นมาเลี้ยง และควรปลูกฝงจิตสํานึกรักษสูเยาวชนในพื้นที่โดยการนําเขาสูบทเรียนใน
ดรงเรียนชุมชน ซึ่งจะสามารถพัฒนาเปนพื้นที่ตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งจะนําไปสูการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่
อื่น ๆ ตลอดลุมน้ําลําปะทาวตอไป 

คําสําคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ  สัตวประจําถิ่น  การอนุรกัษ การฟนฟู
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Abstract 

Animal Biodiversity In particular, Resident animals are of great importance to the ecosystem. Endemic 

animals are disappearing with time and the invasion of exotic species. The objective of this research is to explore 

the diversity of Endemic Animal species and Conservation and Restoration to Biodiversity of Endemic Animal in 

Patao River Mueang District, Chaiyaphum Province .  The main population of the research consists of sages, 

villagers or herbalists who are Mr. Witta artrit and Thai Ban Researcher of 5 people and 30 young people 

participated in the activity.  Qualitative research was conducted as follows:  1)  Survey, compile and study the 

diversity of plant species in the Lamphao River by photograph survey.  Together with in- depth interviews from 

key informants in the area. 2) Conservation and Restoration to Biodiversity of Endemic Animal in Patao River  By 

using focus group discussions, participatory observation, data analysis using content analysis 

The results of the research can be summarized as follows: 1)  Biodiversity in Endemic Animal species 
in Pathao River Chaiyaphum Province.  Found 46 species, 34 family species, 25 invertebrates, 2 amphibians, 10 

fish species, 4 reptiles, 1 bird and 2 reptiles., the most common are kangaroos, red ant, dragonfly and warbler.The 

most common are kangaroos, red ants, dragonflies and warbler, which can be used as an indicator of the integrity 

and quality of the river. Most of them were transformed into fermented fish, fermented fish, bong and pike fish. 
In addition, two invasive alien species were also discovered:  the silverfish and the chado fish.  2)  Conservation 

and Restoration by Build a kindergarten for small animals And designated as a sanctuary area

Keywords :  Biodiversity,  Endemic Animal,  Conservation, Restoration 
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1. บทนํา

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีคุณคาตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจน  คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย 
ปจจุบันทั่วโลกไดตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผลจากการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2555(Rio+20) ซึ่งไดเนนถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการ
จากระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาท่ียั่งยืนและความกินดีอยูดีของมนุษย(สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2557) นอกจากนโยบายและกฏหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวนบังคับใช ยังมีกฎหมายและอนุสัญญา
ระหวางประเทศซึ่งเก่ียวของในเร่ืองของทรัพยากรชีวภาพตาง ๆโดยเฉพาะอนุสัญญาค วามหลากหลายทางชีวภาพCBD 

(Convention on Biological Diversity ) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของประเทศไทย ซึ่งไดถูกกําหนดเปน
แผนแมบทของรัฐบาลในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไวในสวนใหมีการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางความ
สมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยเนื้อหามุงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพและแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม(พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา, 2557) 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตภูมิศาสตรแถบรอนชื้น จึงมีความเหมาะสมตอความหลากหลายของสภาพถิ่นที่อยูอาศัยของสัตว
แตกตางกันออกไปมากมายภายใตระบบนิเวศท่ีแตกตางกัน เนื่องจากตั้งอยูในเขตศูนยสูตรซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและอยู
อาศัยของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย สงผลใหเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กระจัดกระจายอยูตาม ถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ 
ทั้งทางบกและทางนํ้า มีพรรณไมที่ศึกษาแลวประมาณ 20,000 ชนิด และพันธุสัตวประมาณ 12,000 ชนิด นักวิชาการคาดคะเนวา
นาจะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาจมีถึง 100,000 ชนิด ที่ยังไมไดมี การนํามาศึกษาคนควาหาขอมูลกันอยางจริงจัง และอาจมีจํานวนไม
นอยที่มีคณุคา ทางดานพันธุกรรมท่ีสามารถนํามาพัฒนาเปนยาและอาหาร และผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ ที่ เปนประโยชนตอมนุษยได แต
ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติของประเทศถูกภัยคุกคามอยางตอเนื่อง จากการใชประโยชนมากเกินไป การทําลายแหลงที่อยูอาศัย 
และการนําพันธุตางถิ่นเขามา การขยายตัวและการพัฒนาเมือง การลักลอบลาสัตวและเก็บของปา การถมพ้ืนท่ีชุมน้ํา และภาวะ
มลพิษ จากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน มีผลทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางตอเนื่องทั้งสูญพันธุไปแลว และอยูใน
ภาวะถูกคุกคาม (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559) 

จังหวัดชัยภูมิ เปนอีกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณและความหลากหลายทางชีวภาพ มีทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ เปน
พื้นที่ตนกําเนิดของแมน้ําชี และลําน้ําสาขาอีกหลายสาย เปนตนวา ลําน้ําพรม ลําน้ําเชิน และลํานํ้าประทาว ซึ่งมีความผูกพันธกับวิถี
ชีวิตความเปนอยูของผูคนที่เตบิโตมากบัลําน้ําปะทาว ซึ่งมีความเปนอยูแบบความรูภมูิปญญาทองถิ่นบนความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพท่ีสําคัญคือพ้ืนที่ลําน้ําปะทาวในจังหวัดชัยภูมิ ในอดีตชาวบานรูจักเเละมีการใชประโยชนจากสัตวที่
อยูริมน้ําหรือบริเวณพื้นที่ที่มีพืชอยูใกลลําปะทาวมาแปรรูปเพ่ือนําไปทําเปนอาหารตามองคความรูวิถีชมุชน ลําปะทาวเปนแหลงน้ํา
หนึ่งที่มีความสําคัญและมีความอุดมสมบูรณทางชีวภาพ ในพื้นท่ีลําปะทาวซึ่งเปนลําน้ําสาขาของลําน้ําชีมีตนน้ําเกิดจากลําหวยหรือ
รองน้ําหลายสายบนหลังภูแลนคาและลําหวยในพื้นที่ราบหลายสาย ลําปะทาวมีขอบเขตลุมน้ํา 1,154 ตาราง กิโลเมตร มีความยาว
ของลําน้ําประมาณ 68 กิโลเมตร สงผลทําใหพื้นดินและสภาพแวดลอมโดยรอบรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวมีความอุดมสมบูรณ 
ชุมชนมีการใชประโยชนสัตวทั้งทางตรงและทางออม เชน การนํามาประกอบอาหาร การนําไปแปรรูปเพื่อจําหนาย หรือการใชเปน
ดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ํา ปจจุบันสัตวประจําถิ่นเริ่มสูญหายไปตามกาลเวลา และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และ
อิทธิพลของวัฒนธรรมใหมๆ รวมถึงการรุกรานของชนิดพันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอความหลากหลายทางชีวภาพ 
เนื่องจากเปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ สงผลใหความหลากหลายของสัตวที่เร่ิมหายากและสูญหายไป 
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ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาสํารวจความหลากหลายของพันธุสัตว และการอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งความรูที่ไดจากการศึกษาน้ี จะทําให
ทราบสถานการณของสิ่งมีชีวิตประจําถิ่น ซึ่งสามารถเปนฐานขอมูลสําคัญในการวางแผนการเก็บรวบรวมชนิดพันธุสัตวที่พบบริเวณ
ลําน้ําปะทาว และยังนําขอมูลมาหาแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะ
ทาว และยังสามารถสงเสริมใหชาวบานมีความตระหนักถึงคุณคาของสัตวประจําถิ่นที่มีอยูในทองถิ่นของตน ตลอดจนขยายพันธุสัตว
ประจําถิ่นซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1. เพื่อสํารวจความหลากหลายของพันธุสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว อําเภอ

เมือง จังหวัดชัยภูมิ

3. วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยคร้ังนี ้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสํารวจและศึกษารวบรวมความหลากหลาย

ของพันธุสัตวประจําถิ่นและอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยกลุมปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายวิทยา อาจฤทธิ์ และ
นักวิจัยไทบาน จํานวน 5 คน กลุมประชาชนจํานวน 15 คน และกลุมเยาวชน จํานวน 15 คน คน โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion 

criteria) ประกอบดวยเปนบุคคลที่อาศัยในพื้นที่ และเปนที่ยอมรับของประชนในพ้ืนที่วาเปนผูทรงภูมิดาน สัตวประจําถิ่น และมี
ความสมัครใจในการรวมโครงการ   ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) โดยใชแบบสํารวจ ภาพถาย สัมภาษณเชิง
ลึก (In - depth interview) และการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)  

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
1. ผูวิจัย (Researcher) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตองมีการเตรียมความ

พรอมทั้งดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. อุปกรณเก็บตัวอยางภาคสนาม ไดแก กระดาษ ถุงพลาสติก กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสี ยง เอกสารประกอบการ

วิเคราะหชนิดสัตว 
3. แบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมีลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview)
4. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีลักษณะเปนแนวคําถามก่ึงโครงสราง (semi-

structured interview) 
3.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือ 
    เครื่องมือในคร้ังนี้คือ แบบสํารวจ แนวคําถามสําหรับการประชุมกลุมยอย และแบบสัมภาษณเชิงลึก มีวิธีการดังนี้ 

1. สรางแบบสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพันธุสัตว และกําหนดประเด็นแนวคําถามในการสัมภาษณ และ
แนวคําถามประเด็นการสนทนากลุมยอย 

2. นําแบบสํารวจ ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็นการสัมภาษณ และ
ประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล และดานวิธีการเก็บ
ขอมูล 
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3. จัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนาเพื่อนําไปเก็บขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
     พื้นที่ศึกษาการวิจัยครั้งน้ีคือ พื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  พื้นท่ีประมาณ 500 ไร การเก็บรวบรวม

ขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้  
1. ประสานแกนนําในพื้นที่ เก็บขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน  รายช่ือสัตวเบื้องตนที่พบในพื้นที่ ที่อาศัยอยูริมสองฝงลําน้าํ

ปะทาวท่ีมีความสัมพันธกับชุมชน ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) รวมกับการสังเกตวิถีชีวิตชาวบาน 
2. สํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม (Field research)  โดยเดินสํารวจความหลากหลายของสัตว โดยมีปราชญชาวบาน ผู

ชํานาญพ้ืนที่เปนผูนําทางในการเดินสํารวจตลอดระยะทาง 200 เมตร หางจากริมน้ําลําปะทาวสองฝงระยะ 100 เมตร และทําการ
ตรวจสอบรายช่ือสัตวที่พบในพื้นที่โดยจําแนกตามช่ือทองถิ่น ลักษณะทางสัตวศาสตร และการใชประโยชน ดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
(Indepth Interview) จนขอมูลอ่ิมตัว  

3. ทาํการคืนขอมูล และสะทอนกลับขอมูลเพ่ือนําขอมูลที่ไดเบื้องตนมาวิเคราะหรวมกับชาวบานเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาและการอนุรักษพันธุสัตว ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion)        

4. ดําเนินการสรางและประเมินผลวังปลาอนุบาลสัตวเล็กรวมกับประชาชนในชุมชนและกําหนดเปนบริเวณเขต
อภัยทาน โดยวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก มีขนาด 10 เมตร x 10 เมตร จากนั้นประเมินผลดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม(Participatory 

Observation) 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ
2. เก็บภาพตัวอยางพันธุสัตวประจําถิ่นที่รวบรวมไดจากในพื้นท่ีริมน้ําลําปะทาว
3. ตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิทยาศาสตร ชื่อทองถิน่
4. ทาํการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยการตรวจสอบสามเสา ดานขอมูลจากผูทรงภูมิหลายๆ

ทานที่ไดใหขอมูลท่ีตรงกนั ควบคูกับการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูลตาง ๆ 

5.จัดทําฐานขอมูลพันธุสัตวประจําถิ่นในพ้ืนท่ีลําน้ําปะทาว ประกอบดวยชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ลักษณะ
ทางสัตวศาสตร 

6. ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ การสังเกต ตามประเด็นมาทําการวิเคราะห เชิงเนื้อหา(Content

Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและพรรณนาขอความอยางละเอียด เริ่มจากการ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวจึงสรุปประเด็นหลัก โดยสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Descriptive) 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
      วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) 

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 

จากการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตวทั้งส้ิน 42 ชนิด 34 วงศ จําแนกโดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ ดังนี้ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
จํานวน 25 ชนิด  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด  นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 
2 ชนิด โดยสัตวที่พบมากที่สุด คือ จิงโจน้ํา มดแดง แมลงปอ ปลาสรายขาว สามารถใชเปนดัชนีบงชี้ถึงความสมบูรณและคุณภาพ
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ของลําน้ําปะทาว สวนใหญนํามาแปรรูปเปน ปลาสม ปลารา ปลาราบอง และปลาจอม นอกจากน้ันยังคนพบสัตวตางถิ่นท่ีรุกราน 
(invasive alien species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาที่เปนผูลาซ่ึงเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้ง
ยังมีการเพ่ิมจํานวนของสัตวสองชนิดนี้จะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานพันธุสัตวประจําถิ่นในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
ลําดับ ช่ือสามัญ ช่ือทองถิน่ ไฟลัม วงศ ช่ือวิทยาศาสตร จําแนกประเภท 

1 แมลงปอ แมงละงํา Arthropoda Aeshnoidea Neurothemis fulvia ไมมีกระดกูสันหลัง 
2 จิงโจน้าํ แมงหวัควย Arthropoda Gerridae Gerris remigis ไมมีกระดกูสันหลัง 
3 มดแดงไฟ มดแดงไฟ Arthropoda Formicidae Solenopsis geminate ไมมีกระดกูสันหลัง 
4 จิ้งหรีดทองดาํ จีหรีด Arthropoda Gryllidae Gryllus bimaculatus ไมมีกระดกูสันหลัง 
5 แมงมุม แมงมุม Arthropoda Zoropsidae Lycosa 

pseudoannulata 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

6 มดแดง มดแดง,มด
แดงสม 

Arthropoda Formicidae Oecophylla 

smaragdina 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

7 ผีเสื้อ ผีเส้ือ Arthropoda Papilionidae Papilio machaon ไมมีกระดกูสันหลัง 
8 ปลวก ปลวก Arthropoda Termitidae Odontotermes takensis ไมมีกระดกูสันหลัง 
9 แมงขาวสาร แมงขาวสาร Arthropoda Dytistidae Cybister limbatus 

Fabricius 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

10 ตั๊กแตน ตั๊กแตนหวาย Arthropoda Acrididae Cyrthacantacris 

tatarica. 
ไมมีกระดกูสันหลัง 

11 แมงมัน แมงมัน Arthropoda Formicidae Cybister limbatus 

Fabricius 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

12 ผึ้ง ผึ้ง Arthropoda Apoidea Gyrinocheilus 

anymonier 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

13 ตอ ตอ Arthropoda Vespidae Vespula germanica ไมมีกระดกูสันหลัง 
14 แตน แตนขีห้มา Arthropoda Vespidae Leucospis japonica ไมมีกระดกูสันหลัง 
15 แมลงวัน แมงวัน Arthropoda Muscidae Calliphora vomitoria ไมมีกระดกูสันหลัง 
16 ตั๊กแตนตําขาว แมงงาํ แมง

โยงโย 
Arthropoda Acanthopidae Hierodula patellifera ไมมีกระดกูสันหลัง 

17 ยุงลาย ยุงลาย Arthropoda Culicidae Aedes aegypti ไมมีกระดกูสันหลัง 
18 มดดําหรือ 

มดนํ้าตาล 
มดดํา Arthropoda Formicidae Paratrechina 

longicornis 

ไมมีกระดกูสันหลัง 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลําดับ ช่ือสามัญ ช่ือทองถิน่ ไฟลัม วงศ ช่ือวิทยาศาสตร จําแนกประเภท 
19 ไสเดือน ขี้กะเดือน Annelida Acanthodrilidae. Tubiflex tubiflex ไมมีกระดกูสันหลัง 
20 แมงดา แมงดา Arthropoda Limulidae Lethocerus indicus ไมมีกระดกูสันหลัง 
21 หอยขม หอยจุบ Mollusca Viviparidae Viviparus contectus ไมมีกระดกูสันหลัง 
22 หอยเชอร่ี หอยเชอร่ี Mollusca Ampullarioidea Pomacea 

canaliculata 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

23 ปูนา อีปูนา กะป ู  Arthropoda Parathelphusidae Somanniathelphusa ไมมีกระดกูสันหลัง 
24 แมงปอง แมงงอด Arthropoda Scorpionidae Archaeobuthus 

estephani 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

25 กุงฝอย กุง  Arthropoda Palaemonidae  Macrobrachium 

lanchesteri 

ไมมีกระดกูสันหลัง 

26 กบหนอง เขียดอีโม Chordata Dicroglossidae Fejervarya 

limnocharis 

สะเทินน้ําสะเทินบก 

27 กบ กบ Chordata Dicroglossidae Hoplobatrachus 

rugulosus 

สะเทินน้ําสะเทินบก 

28 ปลาไหล เอี่ยน Chordata Synbranchidae  Ophisternon 

bengalense 

ปลา 

29 ปลาซิวแกว ปลาแกว, 
ปลาแตบ
แกว, ปลา
แปบควาย 

Chordata Clupeidae Odontotermes 

takensis 

ปลา 

30 ปลาซิวอาว ปลานาง
อาว 

Chordata Cyprinidae Luciosoma bleekeri ปลา 

31 ปลาสรอยขาว ปลาขาว Chordata Cyprinidae Henicorhynchus 

siamensis 

ปลา 

32 ปลา
นวลจันทร 

ปลา
นวลจันทร 

Chordata Cyprinidae Cirrhinus microlepis ปลา 

33 ปลาชะโด ชะโด Chordata Channidae Channa micropeltes ปลา 
34 ปลาชอน ปลาคอ Chordata Channidae Channa striata ปลา 
35 ปลาเข็มแมน้าํ ปลาเต็กเลง 

ปลากระทุง
เหว 

Chordata Belonidae Xenentodon 

canciloides 

ปลา 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลําดับ ช่ือสามัญ ช่ือทองถิน่ ไฟลัม วงศ ช่ือวิทยาศาสตร จําแนกประเภท 
36 ตัวเงินตัวทอง เหี้ย Chordate Varanidae Varanus salvator เล้ือยคลาน 
37 แย แย Chordata Agamidae Leiolepis belliana เล้ือยคลาน 

38 จิ้งเหลน ขี่โกะ Chordata Scincidae. Eutropis multifasciata เล้ือยคลาน 

39 เตานา เตานา
อีสาน 

Chordata Bataguridae. Malayemys 

subtrijuga 

เล้ือยคลาน 

40 อีกา อีกา,กา Chordata Corvidae Corvus 

macrorhynchos 

นก 

41 กระรอก กระรอก Chordata Sciuridae. Ratufa bicolor เล้ียงลูกดวยนม 
42 กระแต กระแต Chordata Tupaiidae Tupaia minor เล้ียงลูกดวยนม 

 4.2 รูปแบบการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพ้ืนที่ลุมน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ
จากการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นที่เขตอภัยทานเพื่อการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยสังเกตเปรียบเทียบกับบริเวณใกลเคียงท่ีไมไดมีการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก
พบวา บริเวณท่ีสรางวังปลาและกําหนดเปนเขตอภัยทานมีสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลามีจํานวนมากมาอาศัยอยูบริเวณดังกลาว
เพ่ิมขึ้นและหนาแนนขึ้น ซึ่งหนีจากบริเวณที่ถูกรบกวน  เนื่องจากการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กเปนการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให
สัตวน้ําที่มีขนาดเล็กใหรอดพนจากการโดนจับกินเปนอาหาร ซึ่งจะพัฒนาเปนพื้นท่ีตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งจะนําไปสูการ
สรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่อื่น ๆ ตลอดลุมน้ําลําปะทาวตอไป 

5. สรุปผล
พื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตวทั้งสิ้น 42 ชนิด 34 วงศ เปนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง จํานวน 25 ชนิด

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 2 ชนิด สัตวจําพวกปลา 10 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 4 ชนิด  นก 1 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด โดยสัตว
ที่พบมากท่ีสุด คือ จิงโจน้ํา มดแดง แมลงปอ ปลาสรายขาว ในการสามารถใชเปนดัชนีบงชี้ถึงความสมบูรณและคุณภาพของลําน้ําปะ
ทาว สวนใหญนํามาแปรรูปเปน ปลาสม ปลารา ปลาราบอง และปลาจอม นอกจากนั้นยังคนพบสัตวตางถิ่นท่ีรุกราน (invasive 

alien species) จํานวน 2 ชนิด คือ ตัวเงินตัวทอง และปลาชะโด ทําหนาท่ีเปนผูลาซึ่งเปนปญหาตอหวงโซอาหาร รวมทั้งยังมีการ
เพ่ิมจํานวนของสัตวสองชนิดน้ีจะทําใหสัตวที่มีขนาดเล็กกวาลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง 2) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําปะทาว โดยการรวมกันสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นที่เขตอภัยทาน 
ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอดเพิ่มมากข้ึน  

6. อภิปรายผลการศึกษา
1.พื้นที่ลํานํ้าปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบพันธุสัตวทั้งสิ้น 42 ชนิด โดยสัตวที่พบมากที่สุด คือ จิงโจน้ํา มดแดง

แมลงปอ นกกระจิบ ในการสามารถใชเปนดัชนีบงช้ีถึงความสมบูรณและคุณภาพของลําน้ําปะทาว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของกีรวิชญ เพชรจุลและคณะ(2560) ทําวิจัยเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตวน้ําตอวิถีชีวิต  และวัฒนธรรม
ทองถิ่นในพื้นที่ลุมน้ําเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ พบพันธุสัตวน้ําทั้งส้ิน 20 ชนิด 10 วงศ และพงศเทพ สุวรรณวารี(2556) ทําวิจัย
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เร่ืองความหลากหลายของสัตวในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชอพ.สธ. เขื่อนน้ําพุง จังหวัดสกลนคร โดยพบสัตวที่มีความหลากหลายของ
ชนิดพันธุมากท่ีสุดคือกลุมนกและกลุมปลา 

2. ) การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวประจําถิ่นในพื้นที่ลุมนํ้าปะทาว โดยการสรางวังปลาอนุบาล
สัตวเล็ก และกําหนดเปนพื้นท่ีเขตอภัยทาน ซึ่งสงผลใหสัตวน้ําขนาดเล็กและลูกปลาจํานวนมากมาอาศัยและมีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธนา วงศโสภา(2561) ไดทําวิจัยเรื่องการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษวังปลาในแมน้ําเลย : 
กรณีศึกษาบานนาดินดํา ตําบลแกงศรีภูมิ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบวา การฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการอนุรักษวังปลาใน
แมน้ําเลยมี 3 รูปแบบ ไดแก 1)สงเสริมการเรียนรูผานการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น 2)สรางกติกาชุมชนใหเปนจารีต 3)ใชภูมิ
ปญญาในการฟนฟูระบบนิเวศลุมน้ํา 

7.ขอเสนอแนะ 
7.1 สําหรบัการวิจัยตอยอด ควรตอยอดในการสรางความยั่งยืนดวยการสรางความรู จิตสํานึกการรักษในภูมิปญญาทองถิน่

สําหรับเยาวชน 

 7.2 ควรพัฒนาเปนพื้นท่ีตนแบบในการอนุรักษและฟนฟู ซึ่งจะนําไปสูการสรางวังปลาอนุบาลสัตวเล็กในพื้นที่อื่น ๆ  
 73 ควรหาแนวทางหรือรูปแบบในการจัดการการรุกรานของสัตวชนิดพันธุตางถิ่นซึ่งเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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